رئیسی:

رزمایش موشکی و تولید واکسن منابع اقتدارآفرینی و تولید قدرت هستند

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رئیس قوه قضائیه رزمایش اخیر موشکی و پهپادی اخیر و همچنین اقدام متخصصان در تولید واکسن ایرانی کرونا را اقتدارآفرین و ابزار تولید قدرت دانست .آیتاهلل
ســید ابراهیم رئیســی در جلسه صبح دیروز شورایعالی قوه قضائیه با تسلیت ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا(ع) ،کسب معرفت نسبت به جایگاه و
آموزههای آن حضرت را موجب سعادت دنیوی و اخروی انسان دانست.رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه زندگی حضرت فاطمه زهرا(ع) منشأ خیرات و برکات برای
بشریت است ،بر لزوم روایت حقیقی از زندگی آن حضرت و پرهیز از روایتهای اختالفافکن تأکید کرد و گفت :کسانی هستند که میخواهند شخصیت حضرت
زهرا(س) را طوری معرفی کنند که بهجای ائتالف و وحدت و یکپارچگی در جامعه اسالمی منشأ اختالف میشود....
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عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد؛

استمرار خاموشیها در صورت عدم تنوع سبد انرژی
به هر ایرانی چقدر یارانه میرسد؟

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

4

یارانه نقدی در دو سقف
پرداخت میشود

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت :براساس مصوبه این کمیسیون یارانه نقدی در دو سقف پرداخت میشود
که  ۵۸میلیون نفر یک مبلغ و مازاد بر  ۵۸میلیون نفر تا سقف  ۸۰میلیون نفر ،مبلغ دیگری دریافت خواهند کرد.
به گزارش خانه ملت ،رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰مجلس ،در نشست خبری
دیروز (دوشنبه ۲۹ ،دی ماه) در تشریح مصوبات این کمیسیون ،گفت :در راستای تعامل با دولت و افزایش تعداد
نفر اشتغالی که دولت در الیحه دیده است مقرر شد میزان اشتغال از یک میلیون نفر به یک میلیون و  ۵۰۰هزار
نفر در سال آینده ارتقاء پیدا کند....
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عضو شورای عالی بورس

کوچ سرمایهگذاران از بازار سرمایه
6

اینستکس؛ ژست سیاسی غرب در برابر برجام
7

طی نامهای؛

قاضیزاده هاشمی جزئیات تخلفات
بورس را به آیتاهلل رئیسی ارائه کرد

نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی در نامهای به رئیس قوه قضائیه ،گزارشی مستند از جزئیات
تخلفات و ترک فعلهای صورت گرفته در بازار ســرمایه را ارائه کرد .سیدامیرحســین قاضی زاده
هاشــمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی طی نامهای به آیت اهلل رئیسی رئیس قوه قضائیه
گزارشی مستند از جزئیات تخلفات و ترک فعلهای صورت گرفته در بازار سرمایه را ارائه کرد.
متن نامه به همراه پیوست به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضرت آیت اهلل رئیسی دامت برکاته العالی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سالم و تحیات
احتراماً پیرو جلسات حضوری با حضرتعالی در خصوص مشکالت بازار سرمایه ،ضمن تشکر از مساعی
و پیگیریهای حضرتعالی و دادستان محترم تهران به استحضار میرساند:
پس از دعوت عمومی مسئولین دولتی برای حضور مردم در بازار سرمایه ،بی تدبیری تیم اقتصادی
دولــت از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی ،وزارت نفت و شــرکتهای دولتی یا تحت مدیریت
دولت به عنوان بازیگر و قدرت بالمنازع بازار ســرمایه ،علیرغم توصیه مکرر و گسترده کارشناسان
امر از جمله اســاتید دانشــگاه ،فعاالن مالی و اقتصادی و نیز ریاست وقت سازمان بورس (که بدین
دلیل مخالفت با حباب ســازی شاخص کل با فشــار دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس
شــورای عالی بورس) برکنار گردید) ،افزایش غیرواقعی قیمت سهام شرکتهای شاخص ساز و در
نتیجه حبابی شدن شاخص کل را در پی داشت که در اوج امیدواری مردم (در نوزدهم مردادماه سال
جاری) در اقدامی هماهنگ و با خروج گسترده نقدینگی از بازار منجر به تباهی دارایی قریب به اتفاق
جمعیت چند ده میلیونی خرده سهامداران حاضر در بازار سرمایه گردید.
پس از شــروع ریزش بزرگ بازار برخی از مقامات دولتی نظیر رییس دفتر رئیس جمهور ،برخی از
اعضای شــورای عالی و هیأت مدیره بورس ،وزیر اقتصاد در رسانه ملی و رسانههای گروهی با طرح
ادعای حمایت عاجل و مســتمر از بازار ســرمایه و پایان ریزش ،در حالی که امید بازگشت بازار به
روزهــای متعادل را نوید میدادند ،در فرصت بدســت آمده از اعتماد مردم ،با عرضههای ســنگین
سهام ،سقوط هرچه بیشتر بازار و تشدید سلب اعتماد ،سرخوردگی و نارضایتی عمومی را رقم زدند
که مستندات این امر که حاصل بررسی گروه کارشناسی حقوقی – اقتصادی و نیز گزارشات مراجع
رســمی مطلع میباشد خالصه به پیوســت تقدیم میگردد.اینک پس از اختالل در اجرای اقتصاد
درون زا ،تهدید تواناییهای ملّی ،فرصت سوزی از نبض اقتصاد کشور و تعرض به حقوق عامه ،نظر
به بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی امید است با دستور انقالبی حضرتعالی مبنی
بر بررســی امر و برخورد با متخلفان ،موجبات افزایش اعتماد و رضایت عمومی ،احیای حقوق عامه
و برقراری عدل اسالمی فراهم گردد.همچنین بدینوسیله آمادگی اینجانب و گروه کارشناسی جهت
حضور در جلســات بررسی و کارشناسی تخلفات و جرائم ،تقدیم مستندات الزم ،حضور در جلسات
رسیدگی دادگاه و نیز ارائه راهکارهای اصالحی در خصوص بازار سرمایه در چارچوب اختیارات قوه
قضائیه را اعالم میدارم.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی

جان باختن  ۸۳بیمار دیگر در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۵هزار و  ۸۰۶بیمار جدید کووید ۱۹در کشور طی  ۲۴ساعت گذشته
و همچنین  ۸۳فوتی جدید ناشی از این بیماری خبر داد .دکتر سیما سادات الری گفت :تا دیروز  ۲۹دی
 ۱۳۹۹و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی ۵ ،هزار و  ۸۰۶بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور
شناســایی شد که  ۵۸۶نفر از آنها بستری شدند.به گفته وی ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به یک
میلیون و  ۳۳۶هزار و  ۲۱۷نفر رسید.الری افزود :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۸۳ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۵۶هزار و  ۸۸۶نفر رسید.وی ادامه داد:
خوشبختانه تا کنون یک میلیون و  ۱۲۵هزار و  ۴۹۹نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص
شده اند.الری گفت ۴۳۴۸ :نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت
قرار دارند.وی همچنین افزود :تا کنون  ۸میلیون و  ۵۸۰هزار و  ۱۲۶آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.سخنگوی وزارت بهداشت گفت :بر اساس آخرین تحلیل ها ۱۰ ،شهر در وضعیت قرمز۲۳ ،
شهر در وضعیت نارنجی ۱۶۳ ،شهر در وضعیت زرد و  ۲۵۲شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

علی اکبر صالحی:

بیاعتمادی ما به آمریکا براساس واقعیتهاست
تولید روزانه نیم کیلو اورانیوم  ۲۰درصد
رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید بیاعتمادی ما به آنها بر اساس واقعیتهاست و حقانیت ما را نشان میدهد ،ولی آنها بیاعتمادیشان به ما بر اساس این
ضربالمثل است که میگوید :کافر همه را به کیش خود میپندارد .رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی  19دی دربارهی گمانهزنیها و مباحث جاری در فضای
سیاسی کشور پیرامون رفتار جمهوری اسالمی در قبال برجام و وظایف آمریکا در این خصوص ،گفتند «ما هیچ اصراری نداریم ،هیچ عجلهای نداریم که آمریکا
به برجام برگردد؛ اص ًال مسئلهی ما این نیست که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد .آنچه مطالبهی منطقی ما و مطالبهی عقالنی ما است ،رفع تحریمها است؛
این حقّ غصبشدهی ملّت ایران است ».این جمالت مواضعی بود که رهبر انقالب آن را به عنوان «سخن پایانی و قطعی» جمهوری اسالمی اعالم کردند.پایگاه
اطالعرســانی  KHAMENEI.IRدر مجله اینترنتی نگار ،ذیل پرونده «حرف قطعی» موضع جمهوری اســامی در زمینهی تحریمها و برجام را در گفتوگو با آقای
دکتر علی اکبر صالحی ،رئیس سازمان انرژی اتمی و از اعضای هیئت نظارت بر اجرای برجام بررسی میکند.
چرا غربیها موظف هستند که تمام تحریمها را بردارند؟ و چرا رفع تحریمها اساس ًا از بازگشت آمریکاییها به برجام مهمتر است؟
تحریمها از اساس یک امر ظالمانهای بود و اص ًال ما چرا تحریم شدیم؛ چون دنیا ،دنیای منطق نیست .دنیای منطق زور است نه زور منطق؛ لذا عدهای حاکمیت
و شیوهی حکمرانی ایران را مطابق میل خودشان در نظم جهانی نمیبینند و با ما درگیرند .اصلش این است؛ یعنی حکمرانی ما از دیدگاه آنها مشکل است ،واال
بحث هستهای ،حقوق بشر و دموکراسی مباحثی نیستند که واقعاً مهم باشند؛ چون ما موارد زیادی در کشورهای اطرافمان داریم .کدامشان دموکراسی و حقوق
بشــر دارند؟ اص ًال کدامشــان واقعاً انتخابات درست حسابی دارند؟ ا ّما میبینید که مشکلی ندارند و در مدار سیاسی کشورهای استکباری میچرخند و کارشان را
هم انجام میدهند .پس محوریترین چالش ما با غرب همان شیوهی حکمرانی ماست .برای آنها یک چیز مجهولی است و چنین چیزی در دنیا وجود نداشته
که بر اساس اصل والیت فقیه باشد.
البته کشورهای همسایه مشکل زیاد دارند ،ولی ظاهرا ً مشکل تحریمی و خارجی ندارند.
بله ،منظورم این اســت که آنها با دنیای غرب چالش ندارند ،ولی مشکل معیشــتی و اقتصادیشان فراوان است .بنابراین چالش ما واقعاً هستهای نیست؛ چون
هستهای یک بحث فلسفی نیست و یک بحث دو دو تا چهارتاست .مباحث هستهای علمی است و باید به یک نتیجهای برسیم ،ا ّما در مباحث فلسفی ممکن است
هیچگاه به نتیجهای نرسیم .حاال برگردیم به همان بهانهی هستهای که برای ما گرفتند؛ حتی اگر ما هستهای را یک بهانه تلقی بکنیم ،جایگاهی به این اعتبار ندارد
برای اینکه بهانههایشان ساختگی است .گاهی یک بهانه ریشهای دارد ،ولی بهانهی هستهای ساختگی است .بعضی از متفکرین آمریکایی کتاب نوشتند و گفتند
ما بهانهی تصنعی برای ایران ایجاد کردیم که بتوانیم با ایران وارد چالش شویم.از ا ّوایل دههی هشتاد ،ما را به اعتبار اینکه فعالیتهای سری انجام میدادید و به
آنها نگفتیم ،تحری م کردند که این کذب مطلق است .من دارم مستند میگویم .زمانی که آقای البرادعی مدیرکل بود ،اگر اشتباه نکنم سال  ،81بنده نمایندهی
ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی بودم .وقتی که منافقین اعالم کردند ایران در نطنز دارد مث ًال تأسیســات ســری میسازد ،قبل از آن ما آقای البرادعی را به
ایران آورده بودیم و به اصفهان هم رفته بود .در فاصلهی دو سه سال ،دو بار به ایران آمد و من آن موقع نمایندهی ایران بودم .در اصفهان به او گفتیم ما داریم در
اینجا تأسیسات  UCFبرای تبدیل اورانیوم درست میکنیم؛ یعنی اورانیوم را به گاز  UF6تبدیل میکنیم .آنجا به او گفتم میدانی ما برای چه میخواهیم گاز UF6
تولید کنیم؟ چون آقای البرادعی متخصص هستهای نبود و حقوقدان بود ،گفت چرا؟ گفتم ما میخواهیم غنیسازی بکنیم ،واال پودر اورانیوم نگ ه داریم ،آسانتر
از گاز است.آن موقع هنوز تأسیسات نطنز به این صورت کلید نخورده بود .بعد از یکی دو سال تأسیسات نطنز کلید خورد و منافقین اعالم کردند که جمهوری
اسالمی دارد مخفیانه این کار را میکند؛ چون به آقای البرادعی اطالع داده بودیم که ما میخواهیم غنیسازی بکنیم ،فوری جواب داد که من مطلع بودم و از قبل
به من اطالع دادند و اینها کار سری انجام نمیدهند و تمام شد؛ ا ّما دستگاه تبلیغاتی و رسانهای قوی غرب این دروغ بزرگ را جاانداختند و از آنجا ما را وارد یک
چالش جدی کردند .ببینید این بهانهی تصنعی که آژانس بینالمللی در زمان آقای البرادعی رد کرد را آنها همچنان ادامه دادند .پایبند هم بودند و تحریم ادامه
پیدا کرد.بنابراین تحریم ظالمانه بود و هیچ دلیل و توجیهی نداشت که آنها ما را تحریم کردند و حاال باید تحریم را بردارند.
چه گامهای مشخص و عملی آمریکا و اروپا باید برای رفع تحریمها بردارند؟
ی و نقلوانتقاالت مالیمان روان بشود و مشکلی نداشته باشیم
خیلی آسان است .ببینید عمدهی بخش تحریم ما به تعامالت بانکی برمیگردد .اگر ما دادوستد بانک 
و فروش نفتمان هم مشکل نداشته باشد ،دیگر مشکلی نداریم و کارمان را انجام میدهیم .این محوریترین قسمت تحریم است؛ یعنی ا ّوالً جلوی فروش نفت و
سایر تولیدات در جمهوری اسالمی را نگیرند ،ثانیاً روابط بانکی را تسهیل بکنند که ما بتوانیم تراکنشهای بانکی و تعامالت بینالمللی داشته باشیم.
با توجه به تصمیمی که مجلس گرفته اســت تا گامبهگام تعهدات برجامی را لغو کند ،چه تأثیر و پیامدهایی خواهد داشــت؟ و تحلیلتان از این
تصمیم چیست؟
این تصمیم در ادامهی تصمیم پنج گامی اســت که قب ًال دولت گرفته بود .وقتی که در  5+1به این تفاهم رســیدیم که آنها تحریمها را بردارند ،ما هم یکسری
محدودیتها را در صنعت هستهای پذیرفتیم .خب تحریمها بعد از یکی دو سال تا حدودی برداشته شده بود و تعامالت بانکی ما داشت انجام میگفت .البته همان
ا ّوایل هم مقداری مشــکل آفریدند ،ولی اصل کار داشــت جلو میرفت و فعالیتهای اقتصادی از هر حیث داشت رشد پیدا میکرد و تقویت میشد .وقتی آقای
ترامپ از برجام خارج شد ،ک ًال تحریمهای ثانویهی را بر ما وارد کرد .البته تحریمها دیگر منشأ شورای امنیت سازمان ملل را نداشت و این دفعه تحریمها منشأش
تحریمهای ثانویهی آمریکا بود ،ولی اروپاییها میگویند اغلب شرکتهای ما با آمریکا کار میکنند و آمریکاییها سهیم هستند و عقب نشستند .کشورهای دیگر
هم مثل هند که یک کشوری بزرگی است تمکین کردند .علتش هم منطق زور آمریکا است.
پس شما میفرمایید که این تصمیمی که اآلن مجلس گرفته مطابق است با آنچه که در جریان تفاهمات تصمیمگیری شد؟
بله ،وقتی آنها تحری م کردند و تمام امتیازاتی که قرار بود ما از برجام بهرهمند بشویم ،جلویش را گرفتند ،طبق قاعدهی عقلی ما هم باید به تعهداتی که داریم
دیگر التزامی نداشته باشیم .طبق بند  36 ،26و  37ما اعالم کردیم که در پنجگام نسبت به تعهداتی که دادیم عقبنشینی میکنیم و مجلس آمد و این را یک
قدم جلو برد و درســت هم هســت و ما هم خودمان را ملزم به اجرای قانون مجلس میدانیم .این یک واقعیتی اســت و هم دولت ،هم سازمان انرژی اتمی اعالم
کرد که ما در پیادهکردن قانون مجلس در ابعاد فنی هیچ مشکلی نداریم و در عرض  24ساعت ،غنیسازی  20درصد را راهاندازی کردیم.
ادامه در صفحه دوم

تاثیر شعار دالر  ۱۱تومان چیست
در خبرهای مربوط به بودجه تقدیمی دولت به مجلس شــورای
اســامی برای اداره کشور در سال  ۱۴۰۰اینگونه شنیده میشود
که دولت قصد داشــته نرخ ارز در کشور را به میزانی تقلیل دهد
که با چنیــن اقدامی بتواند نرخ دالر آمریــکا را تا رقم  ۱۱هزار
تومان کاهش دهد!!؟ این سخنان حتی اگر شعار هم نباشند ،بجز
بودجه مکررا از زبان روحانی که کشــور را از پشت میز سعدآباد
اداره میکند شــنیده شده اســت .اخیرا ایشــان فرمودهاند اگر
 ۷میلیارد دالری که جزء مطالبات ماســت از کره دریافت کنیم
نرخ دالر را پایین میآوریم .اگر این ســخنان عاقالنه گفته شوند
و شــعار تلقی نشوند ،انسان به این ذهنیت ورود میکند که نیت
دولت از این تبلیغات مثال عاقالنه ،چیست؟ در تحلیل این گفتهها
چند موضوع مورد بحث و گفتگو خواهد بود .اوال نیت دولت اگر
تقویت پول ملی است که با ارزانفروشی ارز محقق نخواهد شد،
«« پول ملی فقط با پرکردن حجم نقدینگی بازای تولید تقویت
میشــود والغیر»» ثانیا این حرفها عملی نیست ،چرا که اگر به
عملکرد گذشــته این دولت توجه کنیم کامال واضح است همین
دولت ظرف دو سال یعنی از ابتدای سال  ۹۷بیش از  ۵۰میلیارد
دالر را با نرخ  ۴۲۰۰تومان توزیع کرده اســت و تاثیر عملی آن
ایــن بوده که نرخ دالر از  ۵۰۰۰تومان به  ۳۲هزار تومان افزایش
یافت و پول ملی  ۶۵۰درصد بیارزشتر شــده است .اگر بگوییم
در آن زمان دولت دانش این اقدام را نداشــته است و این دانش
اخیرا در دولت به منصه بالغت اشــخاص مسئول حلول نموده،
میمانــد اینکه  ۷میلیارد دالری کــه  ۲۰درصد آن طبق قانون
متوجه ذخیره در صندوق ذخیره ارزی است و طبعا  ۵/۵میلیارد
آن بدست دولت البته بعد از لتایا والتی که کره در میانجیگری با
قطــر وجه را بپردازد و ما هم از خطای آلوده کردن خلیج فارس
توســط کشــتی کرهای بگذریم ،فقط خرج یک ماه دولت است
تازه آنهم اگر با تدبیر هزینه کند!! چگونه میتوان شــعار داد که
با  ۵/۵میلیارد دالر میتوان نرخ ارز را به یک سوم تقلیل بدهیم؟؟
حال فرض میکنیــم دولت منابع دیگری هم مثل فروش نفت و
امثالهم بدست بیاورد که امکان توزیع بیشتر و تعدیل نرخ ارز را
فراهم آورد .در این وضعیت ببینیم در این کار یا عقالنیت حاکم
است و یا از روی جهالت و یا خدای ناکرده منشاء خیانت به همراه
دارد؟ شرایط امروز اقتصاد ایران با نرخ ارز دالری  ۲۵هزار تومان
در یک فشــار بسیار سخت ناکارامدی و راندمان پایین صنعت و
خدمات که شــاید بتوان به راندمان  ۲۰درصدی از فعالیت اشاره
کــرد ،جا افتاده که اگر همین راندمان را برای ایجاد اشــتغال و
افزایــش بهرهوری و تولید و تا حدی رونق اقتصادی ،برنامهریزی
کنیم ،حجم تقاضای ارز تصاعدی باال رفته و نرخ دالر بدون شک
بــه محدوده  ۴۰هزار تومان خواهد رســید .به عبارتی با اقتصاد
تعطیل نرخ ارز  ۲۵هزار تومان است .این اقتصاد هم برای تعطیل
بودن کرونا را بهانه داشته که اگر واکسیناسیون درست انجام شود
این بهانه را هم نخواهد داشت .حال ببینیم چقدر صالح است که
نرخ ارز را پایین بیاوریم؟ حجم نقدینگی شناور نسبت به ابتدای
استخدام عبداناصر همتی به ریاست بانک مرکزی یعنی از  ۲سال
پیش دوبرابر شــده و از  ۱.۶۰۰هزار میلیــارد تومان به ۳.۲۰۰
هزار میلیارد تومان رسیده و حتی با همین حجم نقدینگی فرار
ســرمایهای عظیم و با نرخ دالر  ۲۵هــزار تومان در حال تحقق
اســت .در خبرها میآید کــه در طول  ۶ماه گذشــته ایرانیها
بیشترین تعداد خانه در جنوب ترکیه را به خود اختصاص دادهاند
و یا حجم سرمایهگذاری ایرانیها در تاجیکستان به  ۲برابر نسبت
به ســال قبل رسیده اســت .اگر به دیگر محتمالت فرار سرمایه
هم بیتوجه باشــیم همین عوامل تنها موجب میشوند حجم ارز
توزیعی هرگز به صنعت و رونق تولید نرسد .از این گذشته کشور
در طول تحریم خداخواسته از نعمت فعال شدن صادرات تولیدات
و خدمات غیر نفتی بهرهمندتر شــده و این رقم تا حد  ۶۲تا ۶۵
میلیارد دالر در ســال بالغ گردیده که بخشــی از این موفقیت
مرهون نرخ دالر  ۲۵تا  ۳۰هزار تومانی اســت .تولیدکننده و یا
تاجر با نرخ باالی ارز مواد اولیه خریده است و در انبارهای صنعتی
برای تضمین تداوم تولید دپو نموده و نرخ دستمزد تا حدی با این
نرخ ارز تعدیل شده و میل به تنظیم نموده است حال شما فرض
کنید نرخ ارز را کاهش دهیم این یعنی ورشکســت کردن همه
کســانی که در حال نهادینه کردن بازار صادراتی با همین ثبات
نرخ در حد  ۲۵هزار تومان نیماییاند! این به عبارتی به معنی نابود
کردن صادرات غیر نفتی که هدف اصلی اقتصاد مقاومتی بوده و
این دولت هرگز برای تحقق آن برنامه نداشــته و خارج از اختیار
دولت و تحت تاثیر نرخ ارز بوجود آمده ،ولی دولت از مواهب ثبات
آفرین آن بهرهمند بوده است .به کسب و کارهای کوچک هم که
نگاه کنیم همین گونهاند .یک ســوپر مارکت که یک مغازه ۵۰
متــری دارد و کاالی خود را با تاثیر از نرخ ارز کنونی یعنی دالر
 ۲۵هزار تومان خریداری کرده و یا یک فروشنده قطعات یدکی
که قطعات خود را با دور زدن تحریم با نرخ  ۳۰تا  ۳۵هزار تومان
با هزینههــای جانبی انبار کرده چگونه میتواند کاالی خود را به
نرخ برگشت ارز به رقم ثلث تقلیل دهد؟ حقیر فراموش نمیکنم
تاجرانــی که بابت خرید کاال با نرخ باال بدهی داشــتند در زمان
پذیرش قطعنامه  ۵۹۸و افت هیجانی نرخ ارز ،با تطبیق و محاسبه
رقم ارزش دارایی خود در مقابل بدهی مواجه شدند .ایشان غالبا
سکته کردند .یک قطعه از بهشت زهرا (س) به نام آنان ثبت شده
است .با این تحلیل ابتدایی بدون ورود به ارقام اثباتکننده بنظر
میرســد برخی برای پایین آوردن نرخ ارز و تبدیل دارایی خود با
آن نرخ به قیمت خالی کردن خزانه ارزی و نابود کردن بیشــتر
اقتصاد نقشه کشیدهاند .شاید هم بعد از اتمام این دولت تصمیم
گرفته باشند در خارج زندگی کنند .خدا میداند؟
والسالم
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اعالم موضع رسمی ایران درباره بازگشت آمریکا به برجام

واعظی :باید شرایط به قبل از دولت
ترامپ برگردد
رئیس دفتر رئیسجمهور موضع ایران در قبال بازگشت احتمالی آمریکا به برجام
را بازگشت شرایط تحریمی به دوره قبل از دولت ترامپ اعالم کرد.محمود واعظی
توگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم ،در
رئیس دفتر رئیسجمهور در گف 
پاسخ به این سؤال که آیا دولت پیششرطی برای مذاکره احتمالی با آمریکا در قالب
برجام ،به این کشــور ارائه کرده است ،گفت :آن چیزی که ما مطرح میکنیم این
است که هر آنچه در دولت ترامپ اتفاق افتاده ،باید به قبل از دولت ترامپ برگردد ،ما
روی این موضوع جدی هستیم.وی افزود :بر همین اساس باید تمامی انواع و اقسام
تحریمهای شرکتها و افراد به قبل از دوره ترامپ برگردد.رئیس دفتر رئیسجمهور با
بیان اینکه «ما بهطور روشن و شفاف اعالم کردیم که در دوره جدید« ،تعهد در برابر
تعهد»« ،اجرا در برابر اجرا» و «اعالم در برابر اعالم» خواهد بود» ،اظهار داشــت :بر
همین اساس ما میبایست نسبت به آنچه آنها باید دقیقاً انجام دهند ،مطمئن شویم
تا اقدامات متقابل صورت بگیرد.واعظی در پاسخ به این سؤال که آیا این موضع به
تیم جدید کاخ سفید هم منتقل شده است ،گفت :ما با تیم کاخ سفید هیچ ارتباطی
نداشتیم ،هیچ ارتباط دوجانبهای هم نداشتیم و تا زمانی که ارتباط برجامی برقرار
نشده ،مواضعی که رئیسجمهور و وزیر امور خارجه ما اعالم کردند مواضع رسمی
کشور اســت.وی همچنین با انتقاد از برخی اظهارنظرها در زمینه برجام از سوی
نمایندگان مجلس تصریح کرد :اینکه هر روز یک نماینده مجلس راجع به برجام
و آینده و فالن صحبت کند ،موضع رســمی نیست .ما نمیگوییم که حرف نزنند،
افراد عادی هم میتوانند صحبت کنند اما موضع رسمی کشور را مقامات رسمی و
ذیربط میگیرند ،نظر نماینده مجلس درباره برجام نظر شخصی است.رئیس دفتر
رئیسجمهور خاطرنشان کرد :ما  290نماینده مجلس داریم که هرکدام ممکن است
حرفی بزنند حتی اگر کسی عضو هیئت رئیسه مجلس هم باشد موضعش موضع
رسمی کشور نیست ،موضع رسمی را مقامات رسمی میگیرند.

اعالم وصول سوال نماینده تهران از زنگنه
درباره قرارداد گازی با ترکمنستان
عضو هیئت رئیسه مجلس سوال ملی نماینده تهران به همراه چند تن از نمایندگان از
زنگنه وزیر نفت درباره قرارداد گازی ترکمنستان را اعالم وصول کرد .حجت االسالم
سیدناصر موســوی الرگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در جلسه
علنی دیروز (دوشنبه 29 ،دی ) قوه مقننه طرح اصالح ماده  9قانون توسعه حمل و
نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب یکم آبان  1386با اصالحات و الحاقات بعدی
و طرح اصالح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل  44قانون اساسی را اعالم
وصول کرد.وی همچنین طرح الحاق قانون سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
و جایگزینــی قوانین جدید ،طرح اصالح بند (ت) ماده  35قانون رفع موانع تولید
مصوب ســال  1394و اصالحات بعدی آن و همچنین الیحه تصویب مقاوله نامه
مشاوره سه جانبه استانداردها را اعالم وصول کرد.

با توجه به تجربه ای که از برجام بهدست آوردیم و تذکر
رهبر انقالب درباره مکانیسم تعهد در مقابل تعهد ،به نظر
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ادامه از صفحه اول
ماجرای تاکید رهبر انقالب راجع به غنیسازی  20درصد
چیست؟
رهبــر انقالب یک بار فرمودند که غنیســازی  20درصد نماد
تحقق و تجلّی ارادهی ملی اســت .سال  88که بنده مسئولیت
ســازمان انرژی اتمی را عهدهدار شــدم ،به من اطالع دادند که
ســوخت رآکتور تهران رو به اتمام است .سال  1366من و آقای
مهندس ذاکر همزمان هرکدام برای مأموریتی در آرژانتین بودیم.
ایشان مسئول تأمین سوخت  20درصد رآکتور بود و برای تهیه
سوخت به آرژانتین آمده بود 20 .درصد از آرژانتین تأمین شد و
سال  67وارد ایران شد و سال  88داشت رو به اتمام میرفت که
ما از آژانس بینالمللی انرژی اتمی تقاضا کردیم که  20درصد را
برای ما تأمین بکنند .این بار آژانس بینالمللی انرژی اتمی شرط
گذاشت .آقای البرادعی به من گفت آقای صالحی آمریکاییها و
روسها گفتند بهشرطی  20درصد را میدهیم که شما اورانیوم
 4درصد غنیشــدهتان را بدهید تا در خارج از کشور تبدیل به
 20درصد بشود.آن زمان میدانستیم که آنها به ما  20درصد
نمیدهنــد و ما خودمان  20درصــد را در چهارچوب تعهدات
پادمانی شروع کردیم ،ا ّما نیاز نبود که همه مطلع باشند .بدون
اینکه تعهدات پادمانیمان را به هم بزنیم ،طراحی  20درصد را از
صفر شروع کردیم و کمتر از دو سال تقریباً هجده ماه کارخانهاش
را ساختیم .وقتی  20درصد ساخته شد ،ما به خارجیها گفتیم
دیگــر  20درصد را نمیخواهیم و در لحظات آخر اعالم کردیم
 20درصد را تولید کردیم .غربیها گفتند اینها بلوف میزنند و
دروغ است ،مگر میشود چنین چیزی اتفاق بیوفتد .واقعاً تحول
عظیمی بود و رهبر انقالب در صحبتهایشــان با این مضمون
فرمودند که این تحقق ارادهی یک ملت است.ما حدود دویست
سیصد کیلو  20درصد تولید کردیم که برجام اتفاق افتاد .یکی
از تقاضاهــای برجام این بود که ما  20درصد را برای یک مدتی
متوقف کنیم .این نکته را هم بگویم که ما در برجام در حوزهی
فنی هیچکدام از حقوق فنی هستهایمان را واگذار نکردیم ،ا ّما
محدودیت زمانی را پذیرفتیم .اآلن  20درصد ذخیرهای که برای
رآکتور تهران داریم ،مال حدود پنج سال پیش است .حاال بعد از
پنج ســال محدودهی زمانی تمام شده و ما  20درصد را مجددا ً
آغاز میکنیم .در برجام آمده است که اگر  20درصد زودتر تمام
شد یا ما تولید میکنیم یا آنها به ما میفروشند .رآکتور بدون
سوخت نمیماند و آنها متعهدند طبق برجام قبل از انتهای آن
زمان به مــا  20درصد بدهند یا اینکه خودمان تولید میکنیم.
حاال آنها بدقولی کردند و از برجام بیرون آمدند و قانون مجلس
 20درصد را الزامی کرد و ما هم آغاز کردیم.البته باید قبلش به
آژانس اطالع میدادیم .پروتکلی در آژانس اســت که باید انجام
بگیرد و انجام گرفت .ما وقتی  20درصد را شروعکردیم ،در 24
ســاعت طبق آخرین خبری که دارم  20گرم در ســاعت دارند
تولید میکنند؛ یعنی عم ًال داریم نیم کیلو در روز تولید میکنیم.
ما این  20درصد را تولید و ذخیره میکنیم و اگر آنها به برجام
برگشــتند ،ما هم به تعهدمان برمیگردیم .رهبر انقالب همین
چند روز پیش در سخنرانیشان فرمودند که اگر آنها تحریمها
را برداشتند ،ما هم به همان تعهداتمان برمیگردیم.
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رئیس قوه قضائیه رزمایش اخیر موشکی و پهپادی اخیر و همچنین اقدام متخصصان
در تولید واکســن ایرانی کرونا را اقتدارآفرین و ابزار تولید قدرت دانست .آیتاهلل سید
ابراهیم رئیســی در جلسه صبح دیروز شورایعالی قوه قضائیه با تسلیت ایام فاطمیه
و شــهادت حضرت فاطمه زهرا(ع) ،کسب معرفت نســبت به جایگاه و آموزههای آن
حضرت را موجب ســعادت دنیوی و اخروی انسان دانســت.رئیس قوه قضائیه با بیان
اینکه زندگی حضرت فاطمه زهرا(ع) منشأ خیرات و برکات برای بشریت است ،بر لزوم
روایــت حقیقی از زندگی آن حضرت و پرهیز از روایتهای اختالفافکن تأکید کرد و
گفت :کسانی هستند که میخواهند شخصیت حضرت زهرا(س) را طوری معرفی کنند
که بهجای ائتالف و وحدت و یکپارچگی در جامعه اســامی منشــأ اختالف میشود.
رئیســی بر همین اساس هشدار داد :باید مراقب روایت تفرقهافکنانه انگلیسی با کمک
دالرهای آمریکایی و خیالپردازیهای هالیوودی دشــمنان برای معرفی شــخصیت
حضرت زهرا(س) و تبیین ســیره اهلبیــت(ع) بود.رئیس قوه قضائیه مکتب حضرت
صدیقه طاهره(ع) را بهترین الگوی نجاتبخش برای همه زنان و مردان دانست و تصریح
کرد :زن نمونه همچون حضرت فاطمه زهرا(س) شــخصیتی خداخواه ،مردمدوست،
رکن رکین خانواده و جریانســاز در جامعه است که در مسائل سیاسی و اجتماعی و
دشمنشناسی و دشمنستیزی و ظلمســتیزی و والیتمداری و دفاع از حریم والیت
نقش محوری دارد.رئیســی از قرآن و انسان و عدالت و موال علی(ع) بهعنوان  4محور
اساسی سخنان و خطبههای حضرت فاطمه زهرا(ع) یاد کرد و گفت که این موضوعات
برای اینکه یک انســان مکتب فاطمی را بیاموزد و بر اساس آن زندگی سعادتمندی
داشــته باشد ،کافی اســت.رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه سبک زندگی فاطمی
تضمین و تأمین کننده حقوق زنان اســت ،متذکر شــد :نگاه افراطی که زن را از شأن
و منزلــت اجتماعی محروم می کند و نگاه تفریطی غربی که زن را به عنوان یک کاال
مطرح کند ،هر دو غلط است و ما هیچکدام را قبول نداریم.رئیسی دفاع از حقوق زنان

را وظیفه همه دستگاهها در نظام اسالمی دانست و با تأکید بر اینکه دستگاه قضائی نیز
خــود را موظف به صیانت از حقوق زنان میداند ،تدوین الیحه ارتقای کرامت و تأمین
امنیت زنان در برابر خشــونت را که سال گذشــته تهیه و به دولت ارائه شد ،نمونهای
از این اقدامات دانســت.رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به
تالشهای شــبانهروزی و خالصانه کادر بهداشت و درمان در مقابله با بیماری کرونا ،از
کاهش آمار مبتالیان و قربانیان این ویروس منحوس در کشورمان ابراز خرسندی کرد و
گفت :زنان کشورمان همانطور که در ایام دفاع مقدس همپای مردان در میدان جهاد
بودند ،در این عرصه نیز نقش ویژهای داشتند.رئیســی همچنین از تالشها برای تولید
واکسن توسط متخصصان داخلی نیز تقدیر کرد و گفت :این کار ارزشمند که در مرحله
آزمایشهای انســانی قرار دارد ،میتواند جامعــه را در برابر ویروس مصون کند.رئیس
قوه قضائیه از رزمایش عظیم موشــکی و پهپادی اخیر نیروهای مسلح بهعنوان یکی از
اقدامات انقالبی اقتدارآفرین برای کشور یاد کرد و گفت :کنار این حرکت بزرگ ،حرکت
متخصصان ایرانی در تولید واکســن کرونا نیز منبع دیگر اقتدارآفرینی و تولید قدرت
برای کشــور است که عصبانیت دشــمن از آن کام ً
ال عیان است.آیتاهلل رئیسی گفت:
وقتی بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در مسیر تولید واکسن حرکت کردند،
دشمن سخت عصبانی شد و این عصبانیت و خشم را با تحریم این بنیاد و آستان قدس
رضوی(ع) که در امور خیریه با این مجموعه همکاری دارد بروز داد؛ اما سخن ما با آنها
همان سخن بلند شهید بهشتی است که «عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر».رئیس
قوه قضائیه گفت :آســتان قدس رضوی قبلهگاه عاشقان امام رضا(ع) از سراسر عالم و
جایگاهی برای کســب معنویت و انسانسازی در جامعه ماست و تحریم این مؤسسه
عظیم معنوی که خدمتگزار مردم و کارش رسیدگی به محرومان و مستضعفان است،
موجب تنفر هرچه بیشــتر از آمریکا و صهیونیستها میشود.آیتاهلل رئیسی بر همین
اساس به کسانی که در حوزههای مختلف در کشور مشغول کار و تالش هستند ،متذکر

سرلشکر باقری در جمع خبرنگاران:

شد :آنچه برای کشور اقتدار میآفریند ،تولید قدرت در همه بخشهای تولیدی ،دفاعی،
علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی و دانشبنیان اســت و دشــمن از اقتدار ایران در این
حوزهها عصبانی است.وی با بیان این که «امروز برای همگان ثابت شده است دشمنان
کینهتوز با تحریمهای خود اقتدار ملت ایران را هدف گرفتهاند» ،به دشمنان جمهوری
اســامی هم اعالم کرد :ایران اسالمی یک لحظه از تولید قدرت در حوزههای مختلف
غفلت نمیکند و به این اقتدارآفرینی توسط مردان و زنان و جوانان و دانشمندان خود
افتخار میکند و خدا را بابت توفیقاتی که داشتهایم شاکریم.رئیس قوه قضائیه در بخش
دیگری از ســخنانش با اشــاره به روزهای پایانی سال جاری بر همت و تالش مضاعف
همکاران قضائی برای تسریع در رسیدگی دقیق به پروندههای معوقه و دستورالعملها
و بخشنامههای اخیرالصدور تأکید کرد و گفت :هیچگونه اطاله بالوجه در رسیدگی به
پروندهها و گزارشهایی که از گذشته مانده است ،قابل پذیرش نیست.آیتاهلل رئیسی
با تأکید بر اینکه پروندههای معوقه در دادگســتریها و واحدهای قضایی باید تا پایان
سال جاری تعیین تکلیف شوند ،سرعت را از عناصر مهم در احقاق حق دانست اما در
عین حال متذکر شد که «دقت در کار» نباید بهخاطر سرعت در رسیدگی به پروندهها
نادیده گرفته شــود.رئیس قوه قضائیه همچنین بر لزوم رسیدگی فوری به شکایات و
گزارشهای مردمی تأکید و اظهار کرد :هر شکایتی که به کالنتری یا دادسرا میشود،
بهمحض وصول باید به مقام مسئول ارجاع شود تا رسیدگی به آن آغاز شود و حتی یک
روز هم نباید معطل بماند.آیتاهلل رئیسی با تأکید به اینکه انجام کار بموقع هم وظیفه
قانونی است و هم موجب افزایش اعتماد عمومی میشود ،متذکر شد :اخیرا ً گزارشهایی
شــده و بررسیهایی صورت گرفته اســت که حکایت از این دارد برخی گزارشها در
کارتابلهای الکترونیک برخی مراجع مانده اســت و شــکایات مردمی با تأخیر ارجاع
میشــود که باید نظارت صورت گیرد و تذکر جدی داده شود؛ هیچ شکایت و گزارشی
نباید در کارتابلها بماند و مشمول مرور زمان شود.

معاون پارلمانی رییس جمهور اعالم کرد

پرواز دو فروند  52-Bآمریکا در منطقه ارزش عملیاتی ندارد

الیحه «ثبت اشخاص حقوقی» تقدیم مجلس شد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه پرواز دو فروند هواپیما  52-Bآمریکا به روی منطقه و بازگشت آنها ارزش عملیاتی
قابل توجهی ندارد ،گفت :برای پاسخ به همه تهدیدات آمادگی کامل داریم.سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
صبح دیروز(دوشنبه) در حاشیه همایش مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در جمع خبرنگاران درباره تحرکات
اخیر آمریکا در منطقه ،گفت :پرواز دو فروند هواپیما  52-Bآمریکا به روی منطقه و بازگشــت آنها ارزش عملیاتی قابل توجهی
ندارد.باقری ادامه داد :طی یک ماه اخیر ناو هواپیمابر و ناو بالگردبر آمریکا و همچنین زیرسطحی جورجیا از منطقه خلیج فارس
خارج شــده و در شعاع بیش از هزار کیلومتر از سواحل ایران قرار گرفته اند و مجموعه اقدامات دشمن که آن را نمایش قدرت
نام گذاشــته ،نشــان دهنده این است که نسبت به قدرت دفاعی جمهوری اسالمی ایران دچار ترس و واهمه هستند.وی تاکید
کرد :نیروهای مسلح ایران با وجود علم به اینکه دشمن با توجه به آمادگی ما قادر به انجام کاری نیست ،اما برای پاسخ به همه
این تهدیدات کامال آماده است و نیروهای ما در اوج آمادگی به سر میبرند.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به رزمایش
های اخیر نیروهای مسلح گفت :طی  ۲۰روز گذشته بیش از  ۱۰مورد رزمایش عملیاتی در زمین ،دریا ،پدافند ،حوزه پهپادی و
همچنین موشکی داشتیم و همچنین در حوزه زمینی رزمایشهایی را در روزهای آتی خواهیم داشت که نشان دهنده آمادگی
نیروهای مسلح برای دفاع از حریم امنیت و منافع ملی کشورمان است و این آمادگی همچنان ادامه خواهد داشت.

معاون پارلمانی رییس جمهور از تقدیم الیحه «ثبت اشــخاص حقوقی» به مجلس شــورای اسالمی خبر داد .حسینعلی
امیری درباره ضرورت تقدیم این الیحه گفت :با توجه به گذشت چندین دهه از زمان تصویب قانون درباره ثبت شرکتها و
ضرورت اصالح و بازنگری آن به دلیل تغییر و تحوالت عمدهای که در این حوزه افتاده است و با عنایت به اهمیت شناسایی
و رصد اشخاص حقوقی و ساماندهی وضعیت اشخاص مذکور به منظور بهبود جایگاه کشور در (نماگر) شروع کسب و کار
و پراکندگی قوانین و مقررات حاکم بر ثبت اشخاص حقوقی و دشواری دست یافتن به مستند قانونی معتبر و رفع خالءها،
نقایص ،تعارضات و همپوشانیها در قوانین و مقررات ناظر بر این حوزه و به روز رسانی قوانین و مقررات و انطباق هر چه
بیشــتر آنها با قوانین بینالمللی ،الیحه تقدیم مجلس شورای اسالمی شده است.معاون پارلمانی رییس جمهور افزود :با
توجه به گذشت حدود  ۸۰سال از تصویب قانون ثبت شرکتها و ضرورت اصالح و بازنگری آن به دلیل تغییر و تحوالت
عمدهای که در این حوزه اتفاق افتاده است و همچنین در اجرای بند ( )۲اصل ( )۱۵۸قانون اساسی و با توجه به تکالیف،
مقرر در بند (الف) ماده ( )۲۱۱قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و با اختیار
از اصل ( )۷۴قانون اساسی ،این الیحه برای طی تشریفات قانونی ارائه شد.وی با بیان اینکه این الیحه باید با الیحه تجارت
که در مجلس شورای اسالمی در حال بررسی است هماهنگی و همگرایی داشته باشد.،

علی اکبر صالحی:

بیاعتمادی ما به آمریکا براساس واقعیتهاست
شما مسیر ما از این به بعد چگونه باید باشد؟
ببینید مؤمن از یک ســوراخ دو بار نباید گزیده شــود .قبل از
این موقعی که مــن وزارت خارجه بودم ،در ارتباط با مذاکره با
آمریکا خدمت رهبر انقالب رسیدم و ایشان فرمودند آمریکا قابل
اعتماد نیســت .این را تذکر داده بودند و در جریان مذاکره هم
ایشــان تأکید داشتند که حواستان جمع باشد .برخی توصیهها
را میکردند که ما چگونه باید عمل بکنیم که پیشاپیش جلوی
بدعهدی آنها را بگیریم؛ یعنی پیشبینیهایی بکنیم که آنها
نتوانند بدعهدی بکنند .خیلی تأکید داشتند ،ولی خب تأمین این
نظر سخت بود .بعد از اینکه این اتفاق افتاد ،آمریکاییها دوباره
بدعهدی کردند .حاال اگر بخواهند برگردند ،جمهوری اســامی
باید اطمینان الزم را پیدا بکند .اگر میخواهد نسبت به گامهایی
که برداشته عقبنشینی بکند ،باید این اطمینان الزم را داشته
باشــد.مث ًال اگر اینها گفتند ما بیانیه میدهیم که تحریمها را
برداشته شود ،ما هم بیانیه میدهیم که گامهایمان را برمیداریم.
اگر کار عملیاتی کردند ما هــم عملیاتی به موازات آنها انجام
میدهیم؛ یعنی بیانیــه در مقابل بیانیه ،عمل در مقابل عمل و
تعهد در مقابل تعهد .دیگر مثل گذشته نخواهد بود که ما فقط
تعهداتمان را انجام بدهیم .نوع کار آنها نرمافزاری است؛ یعنی
مثل قانون اســت که میگوید من ایــران را تحریم کردم ،حاال
تحریمها را بردارید .یک نوع دســتورالعمل و بخشنامه است که
باید صادر کنند؛ ا ّما نوع کار ما فنی اســت؛ یعنی باید  20درصد
را متوقف کنیم و سانتریفیوژها را برچینیم .لذا اگر ما از نظر فنی
عقبنشینی بکنیم ،بازگشتش مشکل است.
بارها شنیدهایم که رهبر انقالب تأکید کردهاند مهمترین
و محوریترین راهکار برای بهبود بخشیدن به اوضاع و
احوال اقتصاد ملی ،خنثیسازی تحریمهاست .صرفنظر
از اینکــه طرفین برجــام چه تصمیماتــی میگیرند
و آمریکاییهــا به برجــام برمیگردند یــا نه ،چگونه
خنثیسازی تحریمها میتواند راهکار اصلی برای بهبود
اوضاع و احوال اقتصاد ملی باشد؟
وقتــی ما در مقابل یــک چالش بیرونی قــرار میگیریم ،یک
اصلی را که باید مدنظر قرار بدهیم ،اصل بازدارندگی است .این
بازدارندگی میتواند در امور نظامی ،در امور اقتصادی یا در امور
فرهنگی باشد .در تمامی این حوزهها ما باید این اصل بازدارندگی
را ایجاد بکنیم .بهعبارت دیگر تا قوی نشــویم ،نمیتوانیم واقعاً
در مقابل دشمن بایستیم .خب دنیا هم دنیای پیچیدهای است.
دنیایی که رحم و انسانیت در آن نیست .یک ظاهرسازی دارند،
ولی پشت سر این ظاهر واقعاً نیات شیطانی خوابیده است .انسان
باید با بصیرت باشد و حواسش را جمع بکند .باید برای دههها و
چه بسا سدهها برنامهریزی کرد .اساس تمام اینها هم استقالل
سیاسی است .انقالب مقدس جمهوری اسالمی ایران ،استقالل
سیاســی را برای ما به ارمغان آورد .بهعبارت دیگر ما غالم حلقه
به گوش کسی نیستیم .خودمان برای خودمان تصمیم میگیریم
و در مدار سیاســی خودمان میچرخیم ،نه در مدار سیاســی

دیگران .این خیلی مهم اســت.بنابراین انقالب این بستر را برای
ما فراهم کرد که بتوانیم خودمان را بسازیم؛ ا ّما چگونه میتوانیم
خنثیسازی بکنیم؟ ببینید خوشبختانه خداوند نعمات زیادی
به جمهوری اسالمی ایران عنایت کرده است .کشور ما جمعیت
قابل توجهی دارد و میتواند یک اقتصاد خود اتکا داشــته باشد.
شما نمیتوانید با صد هزار نفر اقتصاد خود اتکا داشته باشید .مث ًال
کشور اسلوونی دوونیم میلیون جمعیت و صنایع زیادی دارد .آن
موقع جزئی از یوگوسالوی بود و تولیداتش را به کل یوگوسالوی
ارائ ه میداد .وقتی از یوگوســاوی جدا شــد ،مانده بود که این
تولیدات کجا برود؛ یعنی با دو میلیون نمیتوانست یک اقتصاد
متکی به خودش داشــته باشد.ا ّما  85میلیون واقعاً یک عددی
است که میتواند یک اقتصاد قائم به ذات خودش داشته باشد و
تولید و مصرفش را هم دارد .مسئلهی دوم ،نیروی انسانی است
که در جمهوری اســامی تربیت شدهاند و اص ًال قابل مقایسه با
هیچ کشــوری در منطقه نیست و ما در عرصهی جهانی رتبهی
خیلی خوبی داریم .مسئلهی سوم،موقعیت جغرافیایی است .ما
پانزده همسایهی دریایی و زمینی داریم و کمتر کشوری هست
که پانزده همســایه داشته باشد .موقعیت ترانزیتیای داریم که
آسیای مرکزی را به اروپا و دریای سیاه و خزر را به خلیج فارس
وصل میکند .مسئلهی چهارم ،منابع طبیعی فراوان نفت و گاز
و معادن است .اینها واقعیتی است که جمهوری اسالمی دارد.
بنابراین ما هر آنچه که برای اقتصاد متکی به خود نیاز داشــته
باشــیم را داریم ،فقط باید حرکت بکنیــم .البته به این مفهوم
نیست که ما میخواهیم دور خودمان یک دیوار بکشیم و بگوییم
با دنیا هیچ رابطهای نداریم .نه ،اص ًال به این مفهوم نیست؛ ا ّما باید
از درون قوی باشیم که وقتی با دیگران ارتباط برقرار میکنیم،
ارتباط معنادار و دوطرفهای باشــد .بنابراین برای خنثیسازی
تحریم ا ّول بایــد اقتصادمان را تحت عنــوان اقتصاد مقاومتی
بسازیم تا بتوانیم ارتباط معناداری با دیگران برقرار بکنیم و بعد از
آن رشد و تعالی پیدا بکنیم.
با تصمیماتی که ترامپ گرفت و از برجام خارج شــد،
خساراتی به کشــور ما وارد کرد .بعضی از این خسارات
جنبهی عمومی و بعضی دیگر جنبهی فنی داشــتند.
چگونه این خســارات باید محاسبه بشود؟ و در نهایت
چطور باید از طرف ملت و حاکمیت ایران مطالبه بشود؟
در این دو ســه ســالی که ترامپ از برجام خارج شــد ،جلوی
صادرات ما را گرفتند .ما قبل از خروج ترامپ حدود  2.5میلیون
بشکه نفت فقط صادر میکردیم و بعد از خروج از برجام به زیر
یک میلیون بشکه رسید .جلوی صادرات نفت ما را گرفتند و بعد
یواشیواش جلوی صادرات منابع دیگرمان را هم گرفتند؛ حتی
بعدا ً جلوی پتروشیمی را گرفتند و همینجور روزبهروز تحریمها
را اضافه کردند .اینها ضرر و زیان دارد .وقتی که میتوانســتیم
نفت بفروشــیم و درآمد داشته باشیم و سرمایهگذاری بکنیم و
آن سرمایهگذاری زایش داشته باشد ،با تحریمها همهی اینها
را از دست دادیم.باید همت عالی به خرج دهیم و همان حرکت

اقتصادی بومی خودمان را جلو ببریم؛ یعنی مردم با نشــاط ،با
امید ،با جدیت کامل ،با وحدت و با انسجام اقتصاد ملی را بسازند،
ا ّما دولت و ســایر قوا در کشور هم باید برای این کار بسترسازی
کنند .ما باید بسترســازی درســت برای حرکت مردم در امور
اقتصادی و معیشــتی فراهم بکنیم.ا ّما راجع به حقوق ما اینجا
به وزارت امور خارجه برمیگردد که باید با کمک وزارت اقتصاد،
معاونت حقوقی ریاست جمهوری و  ...مطالبهی حقوقی بکند و از
وزارتخانههای مختلف گزارش تهیه بکند که ضرر و زیان چقدر
بوده است و بعد پیگیری بشود .ضرر و زیان یک امری نیست که
ما بخواهیم بیتوجه نسبت به آن باشیم و یک واقعیتی است که
باید دنبال کنیم.
با توجه به اتفاقاتی که افتاده است ،تأکیدات رهبر انقالب
و مصوبات مجلس و برنامههای جدید سازمان انرژی اتمی
را توضیح بدهید.
اآلن ســازمان انرژی اتمی در حوزههای مختلف دارد کار میکند.
ا ّولین و محوریترین کار سازمان انرژی اتمی این است که نیروگاه
برق بسازد .رهبر انقالب هم فرمودند بین  20تا  30هزار مگاوات
نیاز داریم که باید ظرفیت برق هستهای را در کشور ایجاد بکنیم .ما
اآلن هزار مگاوات داریم و دو هزار مگاوات دیگر هم داریم میسازیم.
اآلن بوشــهر دو و ســه را در حال ساخت داریم که دو سال است
شروعشده و بهخوبی هم جلو رفته است .امیدواریم هفت هشت
سال دیگر عملیاتی بشــود.محوریترین کار سازمان انرژی اتمی
تولید برق هستهای است که ما اآلن داریم دو نیروگاه میسازیم؛
ا ّما هزینهی ســاخت این نیروگاهها خیلی زیاد است .نیروگاههای
هستهای با نیروگاههای فســیلی متفاوت است و سرمایهگذاری
ا ّولیهاش خیلی زیاد است ،ا ّما سرمایهگذاری ثانویه و ادامهی کارش
بسیار پایین است؛ یعنی هر نیروگاه هزار مگاواتی هستهای ،پنج
میلیارد دالر قیمتش است ،ولی هرکدام از این نیروگاهها شصت
هفتاد ســال عمرشان اســت و هزینهی راهبریشان حدود صد
میلیون دالر در سال است.بنابراین محوریترین کار ،نیروگاه است
که داریم میســازیم .بحث استراتژیک دیگری که سازمان انرژی
اتمی با آن روبهرو هســت ،تأمین مواد ا ّولیه اســت .برای ساخت
نیــروگاه باید اطمینان پیدا کرد که ســوخت مورد نیازش را هم
میتوانیــم در داخل تأمین کنیم .هر نیــروگاه  300تن اورانیوم
طبیعی در ســال میخواهد .ما امسال تازه به  40تن رسیدیم و
خیلی باید کار بکنیم تا به  300تن برسیم.
اساس ًا نگاه رهبر انقالب به پیشرفت های علمی در عرصه
هستهای و نیروهای جوانی که وارد این عرصه میشوند
چگونه است؟
مــا هــر از چندگاهی گزارشهایــی را خدمت رهبــر انقالب
میفرستیم .آخرین گزارشی که فرستادیم در ارتباط با فناوری
کوانتومی بود که یک گزارش راجع به پیشــرفت در پیشــران
هســتهای بود .چندسال پیش هم یک نمایشگاه اختصاصی در
حســینهی امام خمینی رحمهاهللعلیه برگزار کردیم و ایشان از
مجموعهی دســتاوردها بازدید کردند .ایشان وقت مفصلی هم
گذاشــتند و با تکتک جوانها در حوزههای خودشان بحث و
سؤال میکردند و تشویقشــان میکردند .جوانان ما هم عمدتاً
کمتر از سی سالاند؛ یعنی متوسط عمر مهندسین و نخبگان ما
کمتر از سی سال است.
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به هر ایرانی چقدر یارانه میرسد؟

یارانه نقدی در دو سقف پرداخت میشود

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت :براساس مصوبه این کمیسیون یارانه نقدی
در دو سقف پرداخت میشــود که  ۵۸میلیون نفر یک مبلغ و مازاد بر  ۵۸میلیون
نفر تا سقف  ۸۰میلیون نفر ،مبلغ دیگری دریافت خواهند کرد.به گزارش خانه ملت،
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰مجلس ،در نشست
خبری دیروز (دوشــنبه ۲۹ ،دی ماه) در تشریح مصوبات این کمیسیون ،گفت :در
راســتای تعامل با دولت و افزایش تعداد نفر اشتغالی که دولت در الیحه دیده است
مقرر شــد میزان اشتغال از یک میلیون نفر به یک میلیون و  ۵۰۰هزار نفر در سال
آینده ارتقاء پیدا کند ،این تغییر در پی نشستهایی است که روز گذشته کمیته های
مختلف کمیسیون تلفیق با وزرای راه و شهرسازی ،نفت و صمت داشته اند و نشست
ها نیز ادامه می یابد .این جلســات برای ایجاد یک میلیون و  ۵۰۰هزار شغل انجام
شــده و در نهایت در صحن کمیسیون تلفیق درباره آن تصمیم گیری می شود.وی
با بیان اینکه در پی مصوبه دیروز کمیسیون متبوعش منابع یارانه ها یک جا دیده
شده است ،توضیح داد :تقریبا منابع تبصره ۴۶۳ ،۱۴هزار میلیارد تومان لحاظ شده
که  ۱۴.۵درصد سهم نفت در خصوص پاالیشگاه ها و پخش فرآورده های نفتی نیز
تفکیک می شــود.زارع همچنین افزود :یارانه نقدی در دو سقف پرداخت می شود
کــه  ۵۸میلیون نفر یک مبلغ و مازاد بــر  ۵۸میلیون نفر مبلغ دیگری دریافت می
کنند .همچنین یارانه تولید برای نخستین بار در سال  ۱۴۰۰پرداخت می شود که
در حوزه ایجاد اشــتغال و یارانه ســود تسهیالت در حوزه های کشاورزی ،مسکن و
صنعت و معدن است.سخنگوی کمیسیون تلفیق مطرح کرد :همچنین سهم دستگاه
های اجرایی از ۴۳۶میلیارد تومان جداگانه پرداخت خواهد شــد اما در ردیف های
عمومی بودجه می آید ،در واقع تبصره  ۱۴در بودجه  ۱۴۰۰نسبت به سال گذشته
متفاوت خواهد بود.
 ۲۷دســتگاه فرهنگی برای تولید محتوا و کنتــرل فضای مجازی بودجه
دریافت می کنند

تجمع سهامداران حقیقی مقابل سازمان بورس
ســهامدارانی که طی ماه های گذشته بسیاری از ســرمایه خود را از دست داده
اند ،برای اعتراض به وضعیت فعلی بازار ســرمایه در مقابل سازمان بورس تجمع
کردند.س ،سهامداران حقیقی و خرد حاضر در بازار سرمایه برای اعالم اعتراض به
نحوه مدیریت سازمان بورس و دولت در بازار سرمایه ،دیروز نیز برای چندمین بار
در مقابل سازمان بورس تجمع کرده اند .این افراد ،خواستار رسیدگی به وضعیت
بورس ،عدم حمایت و نوسان گیری شرکت های بورسی ،ابطال معامالت صندوق
پاالیش یکم و محاکمه متخلفان هســتند.بورس طی روزهای گذشته و پس از
دخالت دولت و وزارت صمت در بازار ســرمایه و قیمت گذاری دستوری شمش
فوالد ،وارد فاز اصالح شــده اســت و طی دو هفته گذشــته حدود  18درصد از
شــاخص کل بورس افت داشــته است.دژپســند ،وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به
خبرنگاران می گوید :برای صعودی شــدن بورس باید برنامههایمان اجرایی شود
تا بتوان نتیجه آن را دید.این در حالی است که بورس روزهای نگران کننده ای
را پشت سر می گذارد و سرمایه سهامدارانی که با تبلیغ و توصیه های گاه و بی
گاه دولتمردان وارد بازار ســرمایه شده اند در حال آب شدن است .اما نه دولت و
نه شرکت های حقوقی وابسته به دولت و نه هیچ یک از بازارگردان های نمادهای
مختلف برای حمایت از بازار سرمایه اقدام نکردهاند.

جلوگیری از نرخگذاری در کانالهای
غیررسمی ارز
عضو کمیســیون بودجه و بودجه مجلس با اشــاره به اینکه سیاستهای بانک
مرکزی باعث جلوگیری از شکلگیری حباب نرخ ارز شده است ،گفت :باید جلوی
نرخگذاری در کانالهای غیررسمی گرفته شود.محسن زنگنه درباره اقدام ماههای
اخیر بانک مرکزی که مانع از رشد نرخ ارز به شکل حباب گونه شده است ،اظهار
کرد :مهم ترین عامل افزایش قیمت ارز در کشور را میتوان به سیاستهایی که
دولت یا دولتهایی که در گذشــته آنها را اتخاذ کرده بودند اشاره کرد.وی ادامه
داد :با ایجاد خلق پول و جبران کســری بودجه ،دولتها سیاستهایی را انتخاب
میکردند که باعث کاهش ارزش پول ملی میشد که باید این سیاستها اصالح
شود تا شاهد رشد نرخ ارز نباشیم.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:
اگر دولت در کنار بانک مرکزی این رویه را اصالح کند میتواند موفق باشد ،اما اگر
اصالح نشود همین ریل کج باقی خواهد ماند و نرخ ارز به صورت حباب گونهای
افزایش پیدا خواهد کرد.زنگنه با اشــاره به کسری بودجه  ۱۴۰۰که حدود ۳۰۰
هزار میلیارد تومان است ،تصریح کرد :سوالی که به وجود میآید این مورد است
که این کســری بودجه چگونه تامین خواهد شد؟ اگر طبق سیاستهای گذشته
پیش برود باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد.وی افزود :از نظر بنده موفقیت بانک
مرکزی در مهار نرخ ارز حدود  ۳۰تا  ۴۰درصد اســت .یعنی معتقد هســتم که
قیمت ارز در کشــور ما حرکت سینوس وار دارد که کنترل آن سخت است و تا
حدودی بانک مرکزی توانســته است این حرکت را آهسته کند.عضو کمیسیون
برنامــه و بودجه مجلس بیان کرد :راهکاری که میتوان ارائه کرد این اســت که
باید سیاســتهای بانک مرکزی بومی سازی شــود ،زیرا قیمت ارز در کشور در
کانالها و بازارهای غیررســمی و حتی در خارج از کشــور مشخص میشود و تا
زمانی برای این کانالهای غیر رســمی فکری نشود این اقدامات بی معنی است.
زنگنه در پایان گفت :نمیتوان اقدامات بانک مرکزی را مثبت ارزیابی کرد ،اما تا
حدودی توانسته است مانع از شکل گیری حباب گونه نرخ ارز شود ،ولی باید این
اقدام اساسی حل شود.

رایزنی برای افزایش وام بافت فرسوده به
 ۱۵۰میلیون تومان
معاون وزیر راه و شهرسازی از رایزنی برای افزایش سقف وام بافت فرسوده به ۱۵۰
میلیــون تومان برای پروژههای طرح ملی مســکن خبر داد .محمود محمودزاده
اظهار کرد :یکی از تقاضاهای شــرکت بازآفرینی شهری افزایش سقف تسهیالت
در بافت فرســوده با توجه به افزایش قیمتهاست تا به این ترتیب امکان اجرای
طرح اقدام ملی مســکن مهیا شود.وی افزود :در نظر است تا سقف تسهیالت در
بافتفرسوده با کم کردن تعداد افرادی که تسهیالت دریافت میکنند ،افزایش یابد
تا به به این ترتیب در عدد نهایی اعتبار تخصیصی ،تغییری برای مشــکل تامین
اعتبار ،ایجاد نشود.معاون وزیر راه و شهرسازی از انجام مکاتباتی در این خصوص
با سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت :اکنون تسهیالتی که پرداخت میشود
به ازای هر واحد  25میلیون تومان از محل صندوق توسعه ملی است که این مبلغ
با منابع بانک مسکن ترکیب و به وام  100میلیون تومانی تبدیل میشود.به گفته
محمودزاده 50 ،میلیون تومان از این منابع با سود  9درصدی و  50میلیون تومان
دیگر سود  18درصدی دارد.

وی همچنین در رابطه با حواشــی پیش آمده پیرامون بودجه بخش تولید محتوای
فرهنگی ،گفت :بحثی در فضای مجازی در رابطه با  ۳هزار میلیارد تومانی که برای
تولیــد محتوای فرهنگی و حوزه مجازی پیش آمده اســت که باید توضیح دهم در
حالی در خبرها آمده است این بودجه فقط برای صدا و سیما است که اینگونه نیست
و ای کاش افرادی که اظهارنظر کرده اند جدول جدید را مطالعه می کردند چرا که
تقریبا  ۲۷دســتگاه فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و ارشــاد برای تولید محتوای
فرهنگی و کنترل فضای مجازی بودجه دریافت خواهند کرد و در این راستا مسئول
هســتند البته یکی از این  ۲۷دستگاه صدا و سیما است که برای این سازمان حکم
دادیم .در واقع  ۳هزار میلیارد تومان مذکور میان  ۲۷دستگاه توزیع خواهد شد.
زارع همچنین در رابطه با اصالح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت های دولتی
توضیح داد :براســاس آخرین اصالحات ما ،همســان سازی و انطباق سرفصل های
بودجه شــرکت های دولتی با کسر فصل های حســابداری آن ها حداکثر تا پایان
خرداد ماه هرســال شد .همچنین بخشنامه بودجه شرکت ها دولتی در آینده مجزا
از بخشنامه بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی خواهد بود.سخنگوی کمیسیون
تلفیق الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰مجلس اظهار کرد :هیات مدیره های شرکت های
دولتی و هیاتهای عامل آنها مکلف هستند؛ بودجه تفصیلی ساالنه خود را براساس
مصوبه مجموعه عمومی و بخشــنامهای که مختص خود شرکت های دولتی است
مصوب کنند و در بودجه شــرکتهای دولتی بیایدو تطبیق بودجه این شرکت ها
براســاس عملکرد در ســال آینده خواهد بود و تهیه صورت های مالی میان دوره ۶
ماهه که غیرتلفیقی محسوب میشود که برای شرکتهای اصلی و مادرتخصصی و
بانکها الزامی اســت.وی اضافه کرد :براین اساس این شرکت ها مکلف هستند آمار
نیروی خود را تا  ۳۱اردیبهشت ماه در سامانه کارکنان اداری کشور ثبت کنند .ثبت
حقوق و مزایای آن ها باید به صورت ماهانه باشد و هرگونه فعالیت خارج از وظایف
مندرج در اساســنامه آن ها ممنوع شده اســت .همچنین سازمان امور استخدامی
کشــور مکلف است آئین نامه احراز صالحیت مدیران عامل و سایر اشخاص حقوقی

را که در این شرکتها در حوزه مدیریتی پست میگیرند ،آن شاخصهای مدیریتی
و هیات مدیره را با توجه به تحصیالت ،رشــته تحصیلی ،سوابق تجربی و مدیریتی
تهیه کنند و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات مدیران برسد .همچنین آئین
نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره باید ساماندهی
شود و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب برسد.زارع ادامه داد :عضویت همزمان افراد
و مقامات را (موضوع ماده  ۷۱قانون مدیریت خدمات کشوری) ،همچنین کارکنان
شاغل در تمامی پســتهای مدیریتی در هیات مدیره و سایر مدیریتهای اجرایی
شرکتهای دولتی هم ممنوع کردیم .در راستای آن قانون منع تصدی پیش از یک
شــغل و چند شغل در رابطه با حوزه دانشــگاه ها که برای اجرایی کردن (ماده ۶۴
قانون برنامه ششم) مبنی بر حمایتهای تقاضا محور و تمامی دستگاههای اجرایی
موضوع (ماده  ۵قانون مدیریت خدمات کشــوری) اســتفاده از اعتبارات برنامههای
پژوهشهای کاربردی از طریق پایان نامههای تحصیالت تکمیلی ،دانشگاههای دولتی
و غیردولتی ،مراکز پژوهشی ،پارک های علم و نوآوری و دانشگاههای آزاد هزینه شود
و حداقل  ۱۰درصد منابع مذکور از طریق دانشــگاه ها و شرکتهای دانش بنیان و
پژوهشکدههای قانونی وابسته به بسیج انجام شود.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه
سال ،۱۴۰۰بیان کرد :همچنین برای ارتقاء شاخصهای علمی ،پژوهشی ،فناوری،
مهارتی ،ورزشــی و گردشگری ،اعتبارات قانون استفاده متوازن ،استفاده از اعتبارات
بیشتر به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ،پارکهای علم و فناوری و
مراکز آموزش فنی و حرفه ای جهاد دانشگاهی و فضاهای گردشگری و ورزشی برای
ارتقاء مناطق کمتر توسعه یافته استفاده خواهد شد.وی افزود :همچنین برای اجرای
بند یک ماده  ۶۴قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تخصیص یک درصد از اعتبارات
هزینهای که در حوزه امور پژوهشی و توسعه فناوری؛ شورای برنامه ریزی و توسعه
استان را مجاز شد که این اعتبارات را از سرجمع اعتبارات هزینهای در استانها کسر
کند و برای امور پژوهشی ،فناوری و توسعهای دستگاه ها هزینه شود که از جمله این
دستگاه ها جهاد دانشگاهی است.

تورم وبیکاری دو روی سکه بودجه نفتی۱۴۰۰

کارشناس اقتصادی بابیان اینکه بودجه ارزی نباید وارد
بودجه ریالی کشــور شود ،گفت :اگر ارزهای حاصل از
فروش نفت در بازار عرضه شــود نرخ ارز پایین میآید
و به نوعی یارانه به کاالی خارجی داده میشــود.علی
سعدوندی ،کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه گفت:
از ســال  ۱۳۵۰دولت وقت تصمیم گرفت درآمد ارزی
حاصل از فروش نفت را در بودجه ساالنه بیاورد و برای
مصــارف ریالی هزینه کند اما چون نمیتوانســت به
کارمندن و پیمانــکاران ارز بدهد بانک مرکزی مکلف
شــد ارز را بخرد و ریال را بــه دولت تحویل دهد که
این منجر به رشــد پایه پولی و تورم مزمن پنجاه ساله
شده است.وی ادامه داد :بودجه نفتی هم تورم زایی به
همراه دارد و هم بیکاری .وقتی درآمد نفتی در بازار ارز
داخلی توزیع میشود و به وفور ارز یافت میشود نرخ
ارز به زیر نرخ تعادلی میرســد این باعث میشود به
کاالی خارجی یارانه داده شود و فرایند صنعت زدایی
در کشور شکل گیرد بنابراین در بودجه نفتی انتخابی
بین میزان تورم و میزان صنعت زدایی صورت میگیرد.
تبدیل کردن درآمد ارزی به ریالی هیچ فایدهای
برای اقتصاد نداشته است

این کارشناس اقتصادی بیان کرد :درآمد ارزی و تبدیل
کردن آن بــه ریال به طور کلی به ضرر اقتصاد بوده و
هیچ فایدهای نداشته اســت اما دولت به شدت به آن
وابسته است .نکته جالب آنجاست که وقتی درآمد ارزی
قطع میشود شــرایط اقتصادی بهتر میشود مث ً
ال در
دوسال اخیر علی رغم اینکه تحریمها مشکالت عدیده
به وجــود آورد اما میزان تولید شــرکتهای صنعتی
بورسی به شــرایط قبل از تحریم رسیده است و دلیل
آن تضعیف جریان مخرب بیماری هلندی و نبود تزریق
درآمد ارزی به اقتصاد ملی بود اما مجددا ً قرار اســت
که این کار صورت گیرد.وی با بیان اینکه بودجه ارزی
باید از بودجه ریالی جدا شود ،اظهار داشت :باید عم ً
ال
دو بودجه به مجلس تقدیم شــود و نرخ تسعیر ارز در
بودجه صفر در نظر گرفته شود به این صورت هیچ پایه
پولی به دلیل درآمدهای نفتی ایجاد نمیشود اگر این
اتفاق رخ داد یکی از معضالت اقتصاد ایران که افزایش
پایه پولی به دلیل افزایش ذخایر بانک مرکزی اســت
حذف خواهد شــد.این کارشناس اقتصادی با اشاره به
آشکار شدن کسری بودجه در صورت خروج ارز نفتی
از بودجه ریالی ،تشــریح کرد :کســری بودجه باید از
طریق انتشــار اوراق به همراه بازارسازی بانک مرکزی

تأمین شود.

با عملیات بازار باز امکان انتشار  ۵۰۰هزار میلیارد
تومان اوراق نیز وجود دارد
ســعدوندی در پاسخ به این ســوال که آیا بازار بدهی
ظرفیت تأمین  ۵۰۰هــزار میلیارد تومان برای تأمین
کسری بودجه را دارد ،گفت :بدون عملیات بازار باز این
ظرفیت وجود ندارد و فضای سیاستی به دلیل افزایش
نرخ از بین میرود اما در تمام دنیا که کسری بودجه را
از محل بازار بدهی تأمین کردند بانک مرکزی به عنوان
بازار ساز عمل کرده است .البته عملیات بازار بازی که
در حال حاضر شکل گرفته است یک امر ظاهری است
و معکوس اجرا میشــود و باید مانند کشورهای دیگر
دنیا به صورت جدی انجام شود.این استاد دانشگاه در
پایان خاطر نشــان کرد :راهکار این است که بر مبنای
درآمد ارزی پایه پولی ایجاد نشــود بلکه مازاد درآمد
ارزی صرف توســعه و مدرن ســازی زیر ساختهای
کشــور هزینه شــود و با پیمانکاران خارجی بهترین
زیرساختها مانند ریل ،بندر و … را بسازیم چرا که از
منظر توسعه صنعت ریلی یکی از ضعیفترین کشورها
هستیم و باید با باالترین کیفیت آن را توسعه دهیم.

عیدی امسال کارگران کمتر از  ۳.۸میلیون تومان نیست

کدام کارگران عیدی کامل نمی گیرند؟

بیشــتر کارگران فصلی ،ساعتی و پاره وقت با نزدیک
شــدن به روزهای پایانی ســال ،روزشماری میکنند
کارفرمایان عیدی و پاداش آنها را پیش از پایان سال
بپردازند تا از این طریق مایحتــاج مورد نیاز خانواده
هایشــان را تامین کنند ،.مطابق قانــون کار حداقل
عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰
روز و حداکثر  ۹۰روز اســت.بر اســاس قانون مربوط
به نحــوه تعیین عیــدی و پاداش ســاالنه کارگران
شــاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب سال
 ،۱۳۷۰کلیه کارفرمایان کارگاه های مشــمول قانون
کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک
ســال کار معادل  ۶۰روز آخرین مزد،به عنوان عیدی
و پــاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر
یــک از کارگران نباید از معــادل  ۹۰روز حداقل مزد
روزانه قانونــی کارگران تجاوز کند.مبنای محاســبه
عیدی و پاداش ســاالنه کارگــران در کارگاههایی که
طرح طبقهبندی مشــاغل دارند ،مــزد گروه و پایه یا
مزد مبنــا و در واحدهای فاقد طرح طبقهبندی ،مزد
ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع
شغل خواهد بود.البته پرداخت عیدی به کارگرانی که
کمتر از یک سال در کارگاه ها مشغول به کار بوده اند
نیز الزامی بوده و مبلــغ عیدی پرداختی به آنان باید
به ماخذ شــصت روز مزد و به نســبت ایام کارکرد و
روزهایی که در آن محل مشــغول کار بودند محاسبه
و پرداخت شــود.با وجود آنکه مصوبه مجلس ،میزان

آخرین مهلت
کارگران برای واریز
آورده مسکن ملی

کارگران و زنان سرپرست خانوار شاغل کارگری که در

پرداخــت عیدی کارگران را مشــخص کرده و دو ماه
پایه حقوق را به عنوان حداقل و ســه ماه پایه حقوق
را به عنوان حداکثر میزان عیدی دریافتی اعالم کرده
اما میزان عیدی کارگران بســته به مــدت قرارداد و
کارکرد آنها متفاوت است.کارگران بسته به سنوات و
تعداد روزهایی که کار کردهاند مستحق دریافت عیدی
هستند و عیدی و پاداش کامل به کارگرانی تعلق می
گیرد که در حقیقت یکسال در آخرین کارگاه یا محل
کار مشغول کار بوده و بیمه پردازی آنها به طور کامل
صورت گرفته باشــد.کارگران بسته به سنوات و تعداد
روزهایی کــه کار کردهاند مســتحق دریافت عیدی
هستند و عیدی و پاداش کامل به کارگرانی تعلق می
گیرد که در حقیقت یکسال در آخرین کارگاه یا محل
کار مشغول کار بوده و بیمه پردازی آنها به طور کامل
صورت گرفته باشــد.البته قانــون در خصوص عیدی
کارگران فصلی ،ســاعتی و پــاره وقت نیز مالحظاتی
دارد و میــزان عیدی و پاداش این گروه از کارگران را
مشخص کرده است.
عیدی کارگران فصلی و کارمزدی
بــه موجب قانون ،مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش
بــه کارگران کارگاههای فصلی مشــمول قانون کار و
همچنین کارگران سایر کارگاههای مشمول که کمتر
از یک ســال در کارگاه کار کرده اند بر ماخذ  ۶۰روز و
به نســبت ایام کارکرد در سال محاسبه می شود .مزد

طرح ملی مسکن ثبت نام کرده و واجد شرایط شناخته
شــده اند تا فردا  ۳۰دی ماه برای پرداخت آورده اولیه
خود فرصت دارند.به دنبال امضای تفاهم نامه ســاخت
 ۲۰۰هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان
که دی ماه سال گذشــته میان وزارت کار و وزارت راه
و شهرســازی به امضا رسید ،امکان ثبت نام چهار گروه
کارگران ،بازنشستگان ،مستمری بگیران و زنان شاغل
سرپرســت خانوار در ســامانه جامع اقدام ملی مسکن

مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال
به کارگران کار مزدی نیز عبارت از متوســط کارمزد
دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است.

عیدی و پاداش کارگران پاره وقت
بر اساس ماده  ۳۹قانون کار مزد و مزایای کارگرانی که
به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین
شــده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام
یافته محاسبه و پرداخت می شود که عیدی و پاداش
نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
عیدی و پاداش کارگران ساعتی
در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته
و دستمزد آنان در ماه متغیر است برای محاسبه عیدی
و پاداش ،میانگین حقوق ســه مــاه آخر خدمت آنان
مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت .تعیین عیدی پایان
ســال مشموالن قانون کار بر اساس حداقل دو برابر و
حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است.
با توجه به مصوبه شــورای عالی کار ،حداقل دستمزد
کارگران در سال  ۱۳۹۹با افزایش  ۲۶درصدی به یک
میلیون و  ۹۱۱هزار تومان رسید که با احتساب ماده
واحده قانونی ،حداقل عیدی کارگران  ۳میلیون و ۸۲۰
هزار تومــان و حداکثر عیدی ۵ ،میلیون و  ۷۳۰هزار
تومان است؛ بنابر این عیدی امسال کارگران کمتر از ۳
میلیون و  ۸۰۰هزار تومان نخواهد بود.
فراهم شــدبر این اســاس کارگران تا پنجشنبه هفته
گذشــته  ۲۵دی ماه ،برای تکمیل اطالعات و ثبت نام
در این طرح فرصت داشــتند .دولت در راستای کمک
به جامعه هدف این طرح اعم از کارگری ،بازنشستگی،
مستمریبگیر و زنان سرپرست خانوار شاغل کارگری و
دهکهای یک تا سه کشور تسهیالت و کمکهایی را در
طرح اقدام ملی مسکن در نظر گرفته تا این قشر در ادامه
ت آورده دچار مشکل نشوند.
پرداخ 
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گزیده خبر
با صدوربیانیه ای ازسوی جمعی ازمهندسان صورت گرفت:

اعتراض به عدم بکارگیری مجری ذیصالح
جمعی ازاعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با صدوربیانیه ای
نسبت به بی اعتنایی سازمان نظام مهندسی ساختمان درالزام قانون بکارگیری
مجری ذی صالح درساختمانها اعتراض کردند.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
متاسفانه مدتی است در قیمت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان
تهران از بسیاری از مالکین خاص تعهدی می گیرد که به انها اجازه داده میشود
در زمان انتخاب ناظر،مجری دارای صالحیت نگیرند و بعدا مجری خود را معرفی
کنند واکثر این مالکان در زمان ساخت ساختمان نیز به تعهد خود عمل نکرده
و بــدون وجود مجری دارای صالحیت به کار ســاخت و ســاز ادامه می دهند
که این امرموجب کاهش کیفیت ســاخت و عمر ســاختمانها می شود.پرسش
اساســی این است که مگر می شود قوانین را بایک تعهد دور زد و چگونه است
که برای بســیاری از این پروژه ها ســازمان نظام مهندسی مبالغی بابت صدور
شناسنامه فنی در ابتدای کار می گیرد ولی الزام حضور مجری درفرآیند ساخت
وســاز که از الزامات اجرای کار ســاخت است،صرفا با یک تعهد از بین می رود
ومتعاقب این ســیکل معیوب در زمان شــروع به کار نیز هیچ گونه کنترل ویا
دســتورصدور توقف برای پروژه های فاقد سازنده صالحیت انجام نمیی گیرد؟
بی شک اینگونه قانون گریزی سلب اعتماد مهندسان ازسازمان نظام مهندسی
می شــود درنهایت،مردم نیز به عنوان مصرف کننده نهایی متضرر شوند.طبق
قانون نظام مهندســی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه  1374از اهداف و
خط مشــی های سازمان نظام مهندسی،وضع مقررات ملی ساختمان به منظور
اطمینان از ایمنی  ،بهداشــت  ،بهره دهی مناسب  ،آسایش ،صر فه اقتصادی و
اجــرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران ســاختمان
ها و فضاهای شــهری و ابنیه و حفظ و افزایــش بهره وری منابع ،مواد  ،انرژی
و ســرمایه های ملی و نیز جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفه
ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی کشور است.
علی رغم نص صریح قانون نظام مهندسی وابالغیه ها ،مدتی است واحد خدمات
مهندسی سازمان نظام مهندسی استان تهران از بسیاری از مالکین خاص تعهد
بی اســاس و نانوشته ای که درقانون ذکرنشــده می گیرد که درپی آن به آنها
اجازه داده می شــود در زمان مشــخص شدن مهندس ناظر از گرفتن مهندس
مجری ذیصالح امتناع و بعدا مجری ذی صالح خود را معرفی کنند.بی شــک
این فرآیند باعث فســاد در امر ساخت و ساز شهری شده است چرا که بعضی از
این مالکین خاص که تعداد کثیری هستند،پس ازانتخاب مهندس ناظرازسوی
سازمان نظام مهندســی ،به تعهد خود عمل نکرده و از گرفتن مجری ذیصالح
امتناع می کنند و ســاخت و ســاز بی کیفیت شان را شــروع می کنند.البته
دربرابراین بی قانونی ،مهندسین ناظر هم چشم به این مقوله مهم بسته و یا در
حد یک نصیحت و پند بس کوچــک و مختصر،ضرورت بکارگیری مجری ذی
صالح را یادآورمی شوند.درچنین شرایطی متاسفانه سازمان نظام مهندسی هیچ
گونه کنترل ویا دستورصدورتوقف برای این گونه ساختمانها انجام نمی دهد که
این امر باعث می شود در صورت بروز حادثه در پروژه های ساختمانی در حوزه
شهری  ،احکام سنگین قضایی برای مهندسین ناظر به دلیل نبود مجری ذیصالح
صادروشهرداری ها نیز تبرئه می شوند.
مدیر منطقه یک شهرداری کرج:

توسعه متوازن و تقویت زیرساخت های
شهری اولویت منطقه یک است
توجه به زیرساخت های شهر هر منطقه و تقویت زیرساخت های شهری از جمله
نیازهایی اســت که می تواند قسمت اعظم آن توسط شهرداری ها مورد توجه و
پیگیری قرار گیرد که خوشبختانه در این خصوص مدیر منطقه  1شهرداری کرج
با ایجاد راهکارها و برنامه هایی در این زمینه توانستاه است قدم های خوبی در
این زمینه بر دارد.مدیر منطقه یک شهرداری کرج با اشاره به الیروبی  ۳۹حلقه
چاه جذبی در منطقه از جانمایی مخازن ماســه و نمک خبر داد.ربی سعادت با
اشاره به تالش نیروهای معاونت خدمات شهری منطقه قبل از شروع بارندگی ،در
خصوص الیروبی کانال ها و منهول های سطح منطقه ،گفت :به منظور پیشگیری
از آب گرفتگی معابر ،عملیات الیروبی  ۳۹حلقه چاه جذبی سطح منطقه صورت
گرفته است.وی با اشاره جانمایی مخازن ماسه و نمک در نقاط حساس و بحرانی
منطقه ،گفت :تعداد  ۱۳۰نفر از نیروهای خدمات شهری منطقه به صورت آماده
باش هســتند و در دو شیفت کاری خدمات رسانی می کنند تا در صورت بروز
حادثه در کمترین زمان ممکن مشکالت پیش آمده را برطرف کنند.سعادت از
شهروندان خواست تا ب ه منظور کمک به خادمان خود در شهرداری و جلوگیری
از آبگرفتگیهای احتمالی از ریختن هرگونه زباله و ضایعات ،خاک و نخاله در
جداول معابر و کانال های شهر خودداری کنند.مدیر منطقه یک شهرداری کرج
در بخشــی دیگر به اهمیت احیا و توسعه فضای سبز در این منطقه اشاره کرد
و گفت :این مهم به صورت ویژه در دســتور کار اســت .ربی سعادت اظهار کرد:
توسعه فضای سبز شهری یکی از اولویت های اصلی شهرداری منطقه یک است
و همواره مقوله حفظ و توسعه فضای سبز مورد توجه مدیریت شهری بوده است.
قم :

آزادی  20زندانی به همت قرارگاه
فرهنگی -جهادی حضرت مهدی(عج)
فرمانده قرارگاه فرهنگی -جهادی حضرت مهدی(عج) گفت 20 :زندانی به همت
این قرارگاه آزاد شده و به آغوش خانواده هایشان باز می گردند.مهرشاد سهیلی
طی سخنانی در مراسم بزرگداشت عالمه آیت اهلل مصباح یزدی (ره) و رونمایی
از ســرود مصباح والیت که در تاالر همایش های غدیردفتر تبلیغات اســامی
حوزه علمیه قم برگزار شد ،ضمن گرامیداشت یاد و خاطر این عالم ربانی اظهار
داشــت :آیت اهلل مصباح یزدی همواره بر توجه جوانان به تحصیل تاکید داشت
و این موضوع را در دیدارهای خصوصی که با ایشان داشتیم مطرح می کرد.وی
ضمن یاد آوری آخرین دیدارش با این فیلســوف فقید بیان کرد :عالمه مصباح
یزدی (ره) با اشــاره به اینکه برای انجام هــرکاری نیاز به مطالعه و علم آموزی
است برضرورت پژوهش و تحقیق در زمینه های مختلف تاکید داشت .فرمانده
قرارگاه فرهنگی جهادی حضرت مهدی «عج» در بخش دیگری از سخنانش با
اشاره به برخی اقداماتی که از سوی این قرارگاه جهادی در حال انجام است اشاره
کرد و گفت :آزاد ســازی  20زندانی و توزیع غذا در حاشیه شهرهای محروم از
جمله اقداماتی اســت که از سوی این قرارگاه در حال انجام است.دراین مراسم
حجت االسالم حســینی نژاد با اشاره به اینکه آیتاهلل مصباح یزدی درمؤسسه
امام خمینی را به عنوان پژوهشکده ای دینی پایه گذاری کرد ،گفت :شمار باالی
پژوهشگران برجسته و فاخر را فقط می شود در موسسه آموزشی پژوهشی امام
خمینی یافت که در نوع خود کم نظیر است.در بخش دیگری از این مراسم سرود
مصباح والیت از ســوی یکی از گروههای سرود یزد به مناسبت ارتحال آیتاهلل
محمدتقی مصباح یزدی اجرا شد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir
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استانها
مدیرعامل شرکت آبوفاضالب مازندران:

اجرای طرح های فاضالب مازندران 310
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
مجید عبدالهی افزود :مصرف ســاالنه آب خانوارهای
شهری در مازندران  ۱۵۰میلیون متر مکعب است که
از این میزان حدود  ۱۲۷میلیون مترمکعب به فاضالب
تبدیل می شود.وی میانگین تصفیه فاضالب شهری
در اســتان های کشور را  ۵۰درصد اعالم کرد و گفت
که بر این اساس مازندران  ۳۵درصد در این زمینه عقب ماندگی دارد.عبدالهی
بر ضرورت احداث فاضالب و زیرشــبکه های آن در تمامی شهرهای مازندران
تاکید کرد و افزود  :با توجه به باال بودن ســطح آب های زیرزمینی ،نزدیکی
به دریا و عبور رودخانه های مختلف از مناطق شــهری و بویژه شــکنندگی
محیط زیســت مازندران  ،ســرمایه گذاری برای جبران عقب ماندگی استان
از میانگین کشــور برای دستیابی به توسعه پایدار الزامی است.وی توضیح داد
 :در حال حاضر  ۸۷درصد آب آشــامیدنی مازندران از منابع زیرزمینی تامین
می شــود و تصفیه نشــدن  ۱۰۷میلیون متر مکعب فاضالب شهری در کنار
فاضالب روســتایی و نفوذ حجم زیادی از فاضالب به ســفره های زیرزمینی
سالمت شهروندان را تهدید می کند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مازندران
به سرنوشــت دریافت وام از بانک توسعه اسالمی برای سرانجام رساندن طرح
فاضالب استان اشاره کرد و گفت  :دریافت این وام  ۲۸۱میلیون یورویی مراحل
پایانی را طی می کند و با تخصیص آن در سال آینده در فاز نخست ،پروژه های
فاضالب شهرهای قائمشهر ،آمل و تنکابن و در فاز دوم شهرهای محمودآباد و
رامسر اجرا خواهد شد.
رئیس امور پیمان های شرکت پاالیش گاز ایالم خبرداد:

ارتقا جایگاه گوگرد تولیدی پاالیشگاه گاز
ایالم در بازارهای داخلی
رئیس امور پیمان های شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره
به اینکه جایگاه گوگرد تولیدی این واحد صنعتی در
بازارهای داخلی ارتقا یافته است،گفت:درسال جهش
تولید ،گوگرد به عنوان یکــی از فرآوردههای ویژه در
پاالیشگاه گاز ایالم از ابتدای امسال بیش از  20درصد
افزایش تولید نســبت به مدت مشابه ســال قبل داشته است.به گزارش روابط
عمومی " ،رضا شــیرخانی " افزود :با توجــه به کیفیت و خلوص باالی گوگرد
تولیدی در این پاالیشگاه و به منظور جلوگیری از آسیب به محیط زیست حین
فرآیند تولید ،عرضه آن عمدتا بصورت دانه بندی شده ،انجام می شود.وی اظهار
داشــت :گوگرد تولیدی این شرکت به واســطه فعالیت های صورت گرفته در
حوزه بازاریابی و ارتقا جایگاه آن ،در بازارهای داخلی با باالترین قیمت در داخل
کشور نسبت به محصوالت مشابه تولیدی سایر پاالیشگاه ها از سوی خریداران
در رینــگ داخلی بازار فیزیکی بورس کاال و همچنین به صورت مســتقیم از
پاالیشگاه خریداری می گردد .وی با بیان اینکه در جهان امروز مهندسی فروش
بر این ایده متکی است که در شرایط مساوی ،مشتریها محصوالتی را خریداری
میکنند که کیفیت و کارایی باالتری داشته باشند،تصریح کرد :استراتژی بخش
فروش امور پیمان های پاالیشــگاه گاز ایالم بر روی بهبود مســتمر ،شناسایی
مشتریان و نیازهای آنها و در نهایت تعریف روش های فروش متمرکز میشود.
مدير منطقه  8عمليات انتقال گاز:

گذر موفق از فصل سرما مستلزم تعامل
همگاني است
آذربایجــان شــرقی  -ماهان فالح :مديــر منطقه 8
عمليات انتقال گاز گذر مطمئن و موفق از فصل سرما
را مســتلزم و نيازمند تعامل همگاني و رعايت صرفه
جويي دانست .فيروز خدائي در حاشيه بازديد و تبادل
نظر با پرسنل تاسيسات تقويت فشار گاز هشترود ،با
اعالم اين مطلب گفت :همكاران تالشــگر منطقه  8ضمن آمادگی حداکثری
در تمامی تاسیســات تقویت فشار گاز و مراکز بهره برداری ،با انجام تعمیرات
و آمادهسازی تأسیســات ،ارتقاء راندمان و كاركرد توربين ها ،رفع كمبودهاي
ابزاري و تامين امكانات و اقالم مورد نياز ،تمام تالش الزم را برای انتقال پایدار
گاز را به عمل مي آورند تا زمســتان امسال نيز با سربلندي سپري گردد.مدير
منطقه  8عمليات انتقال گاز افزود :با توجه به شــرایط آب و هوایی و برودت
هوا در كشور علي الخصوص در مناطق كوهستاني و صعب العبور ،برای انتقال
مســتمر ،مطمئــن و پایدار گاز طبيعي به همه بخشهــا و به ویژه در بخش
خانگی ،نیاز به همراهی مردم در مصرف بهینه گاز داریم .خدائي ،تاسيسات و
مراكز بهره برداري منطقه  8عمليات انتقال گاز را بســيار با اهميت و حساس
دانســت و اشاره كرد :ضرورت دارد مسئوالن تاسيسات و مراكز بهره برداري با
تالش و تدوين برنامه زمان بندي شده ،وظايف خود را هدفمند پيگيري نموده
و تمام توان خود را براي رفع چالشها و كمبودهاي سازماني بكار گيرند .مدير
منطقــه  8عمليات انتقال گاز بر لــزوم صرفه جویی و رعايت انضباط مالي در
سازمان تاكيد كرد و اظهار داشت :باید با جديت در جهت کاهش هزینه های
جاری و نهادینه سازی مدیریت صحیح مصرف تالش نمود تا با کاهش هزینه
ها ،از هدررفت سرمایه ها جلوگیری شود.

مصرف انواع فرآوردههای نفتی در کرمانشاه
کاهش یافت
مدیر شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه از کاهش مصرف
انواع فرآوردههای نفتی در  ۹ماه ســپری شده از سالجاری در استان خبر داد
و گفت :بیشــترین کاهش مصرف مربوط به نفت سفید با  ۳۹درصد نسبت به
مدت مشابه سال قبل بوده است«.فریدون یاسمی» روز پنجشنبه در گفت و گو
با ایرنا افزود :در بازه زمانی یادشده ،بعد از نفت سفید ،کمترین مصرف مربوط به
بنزین بوده که با مدیریت صحیح شهروندان  ۲۵درصد کاهش را نسبت به مدت
مشــابه سال گذشته داشته اســت.به گفته وی ،گاز مایع و نفت گاز نیز در این
مدت نسبت به مدت مشابه پارسال ،به ترتیب  ۹و  ۷درصد کاهش داشته است.
یاســمی گفت :حدود  ۸۴۰میلیون لیتر از انواع سه فرآورده نفتی مایع شامل
بنزین ،نفت سفید و نفت گاز در  ۲۷۶روز نخست سا ل جاری در سطح منطقه
کرمانشاه توزیع شده اســت.وی با تقدیر از مردم استان بابت استفاده بهینه از
سوخت ،درخواست کرد که کماکان این رویه صحیح و پسندیده درست مصرف
کردن مورد توجه قرار گیرد.وی در خصوص تامین ســوخت مناطق سردسیر و
سختگذر نیز اظهار داشت :سوخترسانی به این مناطق در حال انجام است و
مشکلی در خصوص تامین فرآورده های نفتی موردنیاز وجود ندارد.
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عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد؛

4

استمرار خاموشیها در صورت عدم تنوع سبد انرژی
هادی بیگینژاد با بیان اینکه از  ۲ســال آینده وارد فاز افت فشار گاز خواهیم شد ولی
اوج آن در  ۳تا  ۴ســال آتی است ،گفت :وقتی نتوانیم سبد انرژیمان را در حوزه برق
متنوع کنیم شاهد استمرار خاموشیهای برق خواهیم بود ،.هادی بیگینژاد عضو هیأت
رئیســه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ،اظهار داشت :یکسری خاموشیهای
برق در چند روز گذشته در کشور داشتیم که ممکن است این سؤال مطرح باشد که چه
اتفاقی افتاده در فصل زمستان به مشکل کمبود برق برخوردهایم یا اینکه آلودگیهای
هوا که بر اثر مازوتســوزی نیروگاهها به وقوع پیوسته چرا به وضعیت بحرانی رسیده
اســت.وی افزود :حدود یک میلیارد متر مکعب در هر روز تولید گاز در کشــور داریم
کــه بخش خانگی ،صنعت و نیروگاه از این گاز تولیدی اســتفاده میکنند.عضو هیأت
رئیســه کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد :در زمستان که هوا سرد میشود مصرف
خانگی گاز به شــدت افزایش پیدا کرده و به همین دلیل بایستی گاز برخی صنایع را

قطع کنیم که صنایع پتروشیمی بخشی از آنها است .چرا که اولویت بیشتری بایستی
برای بخش خانگی در نظر گرفت .این در حالی است که به نیروگاههای برق نمیتوانیم
چنیــن چیزی بگوییم.بیگینژاد گفت :ما به نیروگاهها میتوانیم بگوییم گاز نمیدهیم
اما به جای آن میتوانیم گازوئیل و مازوت بدهیم و بایســتی نیروگاه برق تولید کند.
این در حالی اســت که این نیروگاه وقتی که با مــوادی غیر از گاز برق تولید میکند
منجر به آلودگی هوا شــده و مشکالت زیستمحیطی به وجود میآید.بیگینژاد گفت:
برخی دســتگاهها حکم تعطیلی نیروگاههای برقی که گازوئیل یا مازوت یا نفت کوره
میســوزانند را دادهاند و به آنها به صراحت اعالم شــده یا باید گاز مصرف کنید و یا
اینکه تعطیل شوید.وی خاطرنشان کرد :دلیل تعطیلی بسیاری از نیروگاهها آن بود که
یا نمیتوانستیم به آنها گاز بدهیم و یا اینکه امکان دادن مازوت به آنها به دلیل آلودگی
هوا را نداشــتیم و عم ً
ال آنها تعطیل شــده بودند و وقتی هم برقی تولید نشود در ابتدا

برق صنایع قطع شده و سپس برق خانگی در برخی بخشها قطع شده بود.عضو هیأت
رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت :وقتی ما نتوانیم سبد انرژیمان را در حوزه برق
متنوع کنیم چنین مشــکالتی پیش میآید ضمن اینکه وقتی نتوانیم به اندازه کافی
نیروگا ه هستهای احداث کنیم عم ً
ال امکان تولید برق هستهای هم نخواهیم داشت ولی
اگر نیروگاههای کوچک هستهای را وارد مدار کنیم مشکل کمبود برق برطرف میشود.
بیگینژاد اظهار داشت :در سالهای آینده افت گاز پارس جنوبی به شدت زیاد خواهد
شد و میزان تولیدی گاز فعلیمان را هم نخواهیم داشت؛ اگر از اکنون به فکر افت فشار
گاز در سالهای آینده نباشیم مشکالت حوزه برق ،نیروگاه و آلودگی هوا افزایش پیدا
خواهد کرد.وی افزود :افت فشــار گاز را از  ۳تا  ۴سال آینده خواهیم داشت و عم ً
ال ما
در آن سالها با معضل کمبود برق مواجه خواهیم بود .البته از یک یا  ۲سال آینده وارد
فاز افت فشار گاز خواهیم شد.

روند نزولی نفت ازسرگرفته شد

آغاز اعالم نرم افزاری خاموشی های احتمالی به مردم

ابوظبی صادرکننده هیدروژن میشود

قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه تحت تاثیر افزایش موارد ابتال به ویروس
کرونا و مبهم شــدن دورنمای احیای تقاضا ،روند نزولی اواخر هفته گذشــته را
ازسرگرفت و کاهش پیدا کرد .بهای معامالت نفت برنت  ۴۵سنت معادل حدود
یک درصد کاهش یافت و به  ۵۴دالر و  ۶۵سنت در هر بشکه رسید .این شاخص
روز جمعه  ۲.۳درصد ســقوط کرده بود.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت
آمریکا  ۴۳ســنت معادل حــدود یک درصد کاهش یافت و بــه  ۵۱دالر و ۹۳
ســنت در هر بشکه رسید .این شــاخص روز جمعه  ۲.۳درصد نزول کرده بود.
شــاخصهای بازار جهانی در هفته های گذشته تحت تاثیر عرضه واکسن کووید
 ۱۹و کاهش غیرمنتظره تولید از سوی عربستان سعودی روند صعودی پیدا کرده
بودند .اما رشــد موارد جدید ابتال به کووید  ۱۹در سرتاسر جهان تردیدهایی را
درباره روند احیای تقاضا برانگیخته است.در این بین ،آمار شرکت بیکرهیوز نشان
داد شرکتهای انرژی آمریکایی هفته گذشته شمار دکلهای حفاری نفت و گاز را
برای هشــتمین هفته متوالی افزایش دادند زیرا رشد قیمتها ،تولید را سودآورتر
کرده است .با این حال شــمار دکلهای حفاری آمریکا کمتر از نصف میزان یک
سال پیش است.تحلیلگران گروه بانکی  ANZنوشتند :تولیدکنندگان شیل اعالم
کرده اند که میزان هزینه را همچنان تحت کنترل نگه خواهند داشــت .اقتصاد
هم به نفع افزایش حفاری نیســت و نیمی از این صنعت همچنان غیراقتصادی
مانده است.تولیدکنندگان شیل آمریکا در سالهای اخیر به صعود قیمتها به سرعت
واکنش نشــان داده و با تولید باالتر ،موفق شدند سهم بازار عربستان سعودی و
ســایر تولیدکنندگان بزرگ مانند روسیه که تولیدشان را برای تقویت قیمتها و
حذف مازاد عرضه محدود کرده بودند را تصاحب کنند.بر اساس گزارش رویترز،
در چین که موارد ابتال به کووید  ۱۹افزایش یافته ،با تالش پکن برای جلوگیری از
شیوع مجدد ویروس کرونا در کشور ،بیش از  ۲۸میلیون نفر در قرنطینه هستند.

در سال جهش تولید و با حضور استاندار خراسان رضوی صورت گرفت؛

افتتاح فاز یک پارک گوگردی گنبدلی
یادمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

اســتاندار جدید خراسان رضوی در اولین سفر خود به شهرستان مرزی
ســرخس فاز یک پارک گوگردی گنبدلی ( یادمان ســردار شهید حاج
قاسم سلیمانی ) را افتتاح کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش
گاز شهید هاشــمی نژاد ،محمدصادق معتمدیان و هیات همراه در این
ســفر از واحدهای عملیاتی شرکت پاالیش گاز شــهید هاشمی نژاد و
مجتمع ذخیره سازی شوریجه و روند دریافت و تصفیه گاز ترش و تولید
محصوالت جانبی این شرکت بازدید و مدیران پاالیشگاه نیز گزارشی در
خصوص فعالیت های شرکت ارائه کرد.در ادامه استاندار خراسان رضوی
فاز یک پارک گوگردی گنبدلی یادمان شــهید حاج قاسم سلیمانی در
منطقه عملیاتی خانگیران را افتتاح کرد.ســاخت این پارک از سال  ۹۶و
در زمینی به مســاحت  ۹هکتار آغاز شده است و در فاز اول برای ۱۵۰
نفر بطور ثابت ایجاد اشتغال میکند.گفتنی است :روزانه بیش از دو هزار
تن محصول گوگرد در این مجتمع گازی تولید میشود که با هدف ایجاد
ارزش افزوده باالتر از این محصول راهبردی ،در فاز نخســت پنج شرکت
خصوصی نزدیک به سه هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری کرده اند.

 دیدار صمیمانه مدیر و پرسنل امور آب
و فاضالب شهرستان صحنه با امام جمعه
مدیر و جمعی از پرســنل امور آب و فاضالب شهرستان صحنه با حضور
در دفتر امام جمعه ،با حجت االســام و المسلمین خاص امیری دیدار
کردند.به گزارش روابط عمومی آبفا اســتان کرمانشــاه ،در ابتدای این
جلســه ،مدیر امور آبفا صحنه ضمن تشــکر از همراهی و پیگیری های
حجت االســام خاص امیری؛ امام جمعه معزز صحنه ،گزارش جامعی
از اقدامات انجام گرفتــه در حوزه آب و فاضالب و همچنین پروژه های
عمرانی در دست اقدام و آماده افتتاح در دهه مبارک فجر در حوزه شهری
و روستایی ارائه نمود.حیدری بیان کرد :تأمین آب سالم و بهداشتی برای
تمامی مردم شریف شهرســتان اصلی ترین رسالت امور آب و فاضالب
بوده که این امر با تاســی از نقش آب و آبرســانی در فرهنگ عاشورایی
اســت ،بنده و همکارانم افتخار ســقایی مردم شریف شهرستان صحنه
را داشــته و بر آن می بالیم.وی در ادامه افزود :پس از یکپارچه ســازی
شرکت های آب و فاضالب شــهری و روستایی ،علی رغم چالش هایی
که در بدو این یکپارچه ســازی وجود داشــت به لطف خداوند متعال و
مدیریت دکتر کاکاوند مدیرعامل محترم شرکت ،و با تالش همکاران آبفا
خوشبختانه بر مشکالت فایق آمده و از نظر ارتقا وضعیت خدمات رسانی
به شهروندان محترم به ویژه در حوزه روستایی پیشرفت های چشمگیری
داشــته ایم ،با این حال درفصل تابســتان در بعضی از مجتمع های آبی
به دلیل محدودیت منابع آب شــاهد تنش هایی بودیم که امید است با
مســاعدت امام جمعه معزز ،فرماندار پرتالش و نماینده پیگیر و توانمند
شهرستان با جذب اعتبارات بیشتر در حوزه آب و فاضالب ،شاهد افزایش
رضایتمندی مشترکین شهری و روستایی باشیم.مدیر امور آب و فاضالب
این شهرستان همچنین با اشاره به جایگاه معنوی ائمه جمعه در جامعه و
نقش آنها در بیان مسائل خاطر نشان کرد :خواهش ما از ائمه جمعه این
است که با استفاده از تربیون نماز عبادی سیاسی جمعه ،مسئله حیاتی
مدیریت بهینه مصرف آب را برای نمازگزاران تشریح و آنان را دعوت به
رعایت الگوی مصرف نمایند.

چگونه از زمان قطع برق مطلع شویم؟
مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر از آغاز اعالم نرم افزاری خاموشــی های
احتمالی به مردم خبر داد و گفت :به منظور اطالع رســانی خاموشی های با
برنامه احتمالی ،در اپلیکیشــن «برق من» پارامتری تحت عنوان «خاموشی
من» تعبیه شــده است.مسعود صادقی مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر
اظهار داشــت :با وجود تمامی تالشــی که صورت گرفتــه و می گیرد تا به
بهترین وجه ممکن ،برق مورد نیاز بخش خانگی کشور تأمین شود ،از آنجایی
که بحث مصرف بهینه و جلوگیری از رشد بی رویه مصرف ،نقش مهمی در
پایداری شبکه برق و خدمات رسانی مستمر بدون قطعی دارد ،بروز شرایطی
که ناچار به اعمال خاموشــی برنامه ریزی شــده در نقاطی از کشور شویم،
حتی با احتمال بسیار اندک ،غیرممکن نیســت.وی افزود :به منظور اطالع
رســانی خاموشی های با برنامه احتمالی ،در اپلیکیشن «برق من» پارامتری
تحت عنوان «خاموشی من» تعبیه شده که مردم عزیز کشورمان می توانند
با نصب و فعال ساز یاین اپلیکیشن ،از بروز هر نوع خاموشی با برنامه جاری
و آتی ،مطلع شــوند.مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر تصریح کرد :اکنون
با ســطحی از دقت ،این کار پیاده سازی و اجرایی شده و ما در حال تالشیم
تا با استفاده از الگوهای ریاضی ،هوش مصنوعی GIS ،و سامانه اضطراری بار،
یک سامانه نرم افزاری پیشــرفته فراهم کنیم و نسبت به افزایش دقت نرم
افزاری سنجش و اعالم خاموشی ها اقدام کنیم.وی ادامه داد :دقت اعالم زمان
خاموشــی ها در آینده ای نزدیک بهتر خواهد شد و اکنون در اغلب شرکت
های توزیع برق سراســر کشــور ،پارامتر اعالم زمان خاموشی ها را در قالب
اپلیکیشن برق من ،پیاده سازی کردیم و برای شرکت های توزیعی که هنوز
این امکان فعال نشده ،در آینده ای نزدیک فعال خواهد شد.

شرکت نفتی دولتی ابوظبی (ادنوک) با دو صندوق سرمایه دولتی برای تبدیل
کردن این امیرنشین به صادرکننده هیدروژن آبی و سبز متحد شده است.
شرکت ادنوک با شرکت سرمایه گذاری مبادله و شرکت  ADQمتحد شده تا
از گاز طبیعی و انرژی تجدیدپذیر هیدروژن تولید کرده و این ســوخت را در
امارات متحده عربی و بازارهای خارجی عرضه کند.در همین رابطه ،شرکت
مبادله در بیانیه ای اعالم کرد شرکت ابوظبی فیوچر تکنولوژی که به مصدر
معروف است ،با شرکت زیمنس انرژی برای ساخت تاسیسات تولید هیدروژن
سبز در شهر مصدر ابوظبی به توافق رسیده است .شرکت آلمانی زیمنس در
حال حاضر مشغول ساخت یک تاسیســات هیدروژن در پارک خورشیدی
محمد بن راشــد آل مکتوم در دوبی است.برخی از کشورهای خاورمیانه که
ثروتش را از طریق نفت اندوختند ،با توجه به تمایل مصرف کنندگان به خرید
ســوختهای پاکتری به جای نفت خام ،به دنبال توسعه هیدروژن به عنوان
سوخت صادراتی آینده هستند .وزیر انرژی عربستان سعودی اعالم کرد که
می خواهد کشورش که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است ،به بزرگترین
صادرکننده هیدروژن تبدیل شود.ابوظبی مانند عربستان سعودی گاز طبیعی
تولید می کند که می تواند برای توســعه هیدروژن آبی مورد اســتفاده قرار
گیرد .همچنین می تواند از انرژی خورشــیدی برای تولید هیدروژن ســبز
اســتفاده کند .ابوظبی پایتخت و بزرگترین امیرنشین امارات متحده عربی
اســت.طبق اعالم شرکت  ،ADQشــرکت ادنوک هیدروژن آبی را به صورت
مستقل تولید خواهد کرد اما با دو صندوق سرمایه گذاری برای تولید نوع سبز
همکاری می کند.بر اساس گزارش بلومبرگ ،این شرکت ساالنه حدود ۳۰۰
هزار تن هیدروژن برای فعالیتهای پایین دســتی خود تولید می کند و قصد
دارد میزان تولیدش را به بیش از  ۵۰۰هزار تن افزایش دهد.
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رئیس اتاق بازرگانی ایران:

در ایران ،برند ُکشی راه انداختهایم

چنــد روز پس از صحبتهای معاون اول رئیس جمهــوری درباره نبود برندهای بزرگ
ایرانی برای نقش آفرینی در بازارهای صادراتی ،حاال رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید
سیاستهای غلط باعث برند ُکشــی در ایران شده است ،.اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهوری در مراســم روز ملی صادرات ،با اشــاره به مثال تحریم روسیه از سوی
آمریکا و نیاز این کشور به تامین برخی مواد اولیه و غذایی از دیگر کشورها ،به این موضوع
پرداخت که اگر ایران برندی جهانی یا بزرگ داشــت که امکان رقابت با دیگر کشورها را
به وجود میآورد ،امکان اســتفاده از این بازار و سایر بازارهای بزرگ بیش از پیش فراهم
میشد.موضوع برند بزرگ ایرانی در سالهای گذشته بارها و در رابطه با موضوع صادرات
کاالهایی که برای زمانی طوالنی با نام ایرانی شــناخته میشــدند ،مطرح شده است .در
این سالها خبرهای مختلفی از صادرات محصوالتی مانند زعفران ،پسته ،فرش یا دیگر
محصوالت مطرح ایرانی با نام و برند خارجی مطرح شده و انتقادات زیادی از نقش آفرینی
ســایر کشورها در حوزههایی که به نام ایرانیها بود صورت گرفته است.حاال غالمحسین
شافعی  -رئیس اتاق بازرگانی ایران  -میگوید ،دلیل نبود این برندهای بزرگ را باید در
سیاســتهای غلط و مشکالت طوالنی گذشته دید .او به موضوع عدم وجود شرکتهای
نایب رئیس اتاق بازرگانی پاسخ داد

علت واقعی کاهش صادرات ایران چه بود؟
نایب رئیس اتــاق بازرگانی ایران میگوید علت اصلی کاهش صادرات غیر نفتی
را باید در داخل کشــور پیدا کرد.حسین سالح ورزی اظهار کرد :ما در سالهای
گذشته بارها گفته بودیم که سیاستهای ارزی که از سوی بانک مرکزی و برخی
از دیگر نهادهای اجرایی در دســتور کار قرار گرفته ،مشــکل آفرین میشــود و
دســتورالعملهای ارزی کار را به جایی میرساند که میزان به صرفه بودن کاالی
ایرانی در بازارهای بین المللی و توان ایستادن صادرکننده ایرانی در برابر فشارها
محدود میشود و این موضوع به ضرر تولیدات کشور تمام خواهد شد.به گفته وی،
با وجود تمام این هشدارها ،همچنان اصالحات الزم در سیاستهای ارزی اجرایی
نشــد و همین امر اثری جدی بر عملکرد صادراتی کشور گذاشت .البته در کنار
ارز باید سایر سو مدیریتها ،بخشنامههای متعدد و بعضا متناقض را نیز در کنار
آن قــرار داد.نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره میزان تاثیرگذاری تحریمها و
شــیوع کرونا بر صادرات ایران نیز بیان کرد :از نظر من میزان تاثیر کرونا ،تحریم
و به طور کلی عوامل خارجی بین  ۳۰تا حداکثر  ۴۰درصد اســت و بیش از ۵۰
درصد عوامل به موضوعات داخلی باز میگردد .بر اســاس اعالم مقامات دولتی،
در ســالهایی صادرات نفت کاهش یافته و دولت برای به دســت آوردن منابع
درآمدی خود به مشکل برخورده ،این صادرکنندگان غیرنفتی بودند که توانستند
بخش مهمی از نیازهای ارزی کشور را تامین کنند.سالح ورزی ادامه داد :با وجود
تحریمهای بانکی و محدودیتهای جدی ،صادرکنندگان توانستند ارز موردنیاز
کشــور را تامین کنند اما وقتی برخی به دلیل مشــکالت و عده بسیار ناچیزی
با سواستفاده از شــرایط ،ارز را نیاوردند ،با کل جامعه صادرکننده کشور طوری
صحبت شد که انگار مقصر تمام مشکالت آنها هستند و این افراد به دنبال غارت
بودهاند .چنین نگاهی قطعا به کاهش عالقه به صادرات و فعالیت در این حوزهها
منجر میشود.وی که در یک برنامه تلویزیونی حضور داشت ،خاطر نشان کرد :با
وجود میل باطنی ما ،پیش بینیهایی که دربــاره نرخ ارز و تاثیر آن بر صادرات
داشتیم درست درآمد و امروز نیز بخش خصوصی همچنان میگوید که ارز باید
به سمت تک نرخی شدن حرکت کند و ارز دولتی جز رانت و فساد هیچ آوردهای
برای اقتصاد نداشته و در این بستر است که میتوان انتظار داشت بخش خصوصی
امکان گسترش فعالیتهای خود را پیدا کند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

تراز تجاری مناطق آزاد در آمارهای سال  ۹۲تا
 ۹۷منفی بوده است
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :تراز تجاری مناطق آزاد در سال ۹۲
تا  ۹۷منفی بوده و اگرچه اتفاقات نســبتا مثبتی هم در این مناطق رخ داده ،اما
به لحاظ خروجی و عملکردشاهد کارقابل قبولی نیستیم ،.سید احسان خاندوزی
گفت :تراز تجاری مناطق آزاد در آمارهای ســال  ۹۲تا  ۹۷منفی بوده اســت و
نسبت واردات به صادرات بسیار بیشتر بوده است و اگرچه اتفاقهای نسبتاً مثبتی
هم در این مناطق رخ داده ،اما به لحاظ خروجی و عملکردها شاهد کارنامه قابل
قبولی نیستیم.این نماینده مجلس شورای اسالمی ادامه داد :اصالح الگوی مناطق
آزاد میتواند کمک کند که مناطق آزاد به جای کمک به واردات ،اهرمی باشــد
برای صادرات.خاندوزی اهمیت زیرســاخت را یادآور شد و اظهار داشت :تا وقتی
که زیرســاخت نباشد و هدفگذاریها هم صادرات نباشد ،نظام مدیریتی مناطق
آزاد پاسخگویی ندارند و ثمره آن کار آماری و پروندههای مناسبات ناسالم است.
احمد جمالی هم در این برنامه به ســیر کاهش  ۴۰درصدی سرمایه گذاری در
جهان طی سال گذشته اشــاره کرد و گفت :جذب  ۲۰۰میلیون دالر سرمایه با
توجه به وسعت و حوزه عمل مناطق آزاد ،رقم مطلوبی است .ساالنه بیش از ۱۵
هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری خارجی داشته ایم که
حدود  ۱۰۰هزار میلیارد تومان اســت و در کنار آن ساالنه هم بیش از  ۲۰هزار
میلیارد تومان خودمان در مناطق برای توسعه زیرساختها سرمایه گذاری کرده
ایم.وی با اشــاره به این که سرمایه گذاری بعد از طی زمان و به مرور وارد کشور
میشــود ،افزود :سال گذشــته ما بیش از  ۵میلیارد دالر سرمایه گذاری مصوب
داشتیم و بیش از  ۱.۵میلیارد دالر از آن جذب شده است و امسال هم بیش از ۳
میلیارد دالر مصوب داریم.جمالی هدف اولیه تأسیس مناطق آزاد را طبق قانون
رشــد و عمران و آبادی مناطق عنوان کرد و ادامه داد :مقایســه ما با کشورهای
دیگر اص ًال درست نیست ،چون آنها در راه اندازی مناطق اقتصادی مأموریت گرا
هستند یعنی منطقه آزاد را صرفاً برای صادرات راه میاندازند یا برای گردشگری،
آنها یک مؤلفه را در نظر میگیرند ،اما ما چند هدف و مؤلفه را دنبال میکنیم.
باالی  ۵۰۰هزار نفر در مناطق آزاد اشــتغال ایجاد شده است.این مقام مسئول با
اشاره به رقم باالی صادرات در مناطق آزاد نسبت به واردات گفت :درباره وسعت
مناطق آزاد ،نمایندگان مجلس تصمیم گرفته اند و دولت هم موظف اســت در
چارچــوب مصوب اقدام کند و همه این برای محرومیت زدایی است.گرشاســب
خزائنی ،کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این برنامه گفت :اعدادی که ذکر کردند
با توجه به هدف اصلی مناطق آزاد که صادرات و جذب سرمایه گذاری است حتی
اگر با سازمانهای داخلی مقایسه کنیم مطلوب نیست .اگر این سرمایه گذاریها
انجام شده باید خودش را یک جایی نشان بدهد مث ًال در اشتغال و در ایجاد کسب
و کارهــا.وی افزود :این که مناطــق آزاد در مناطق محروم اند نافی اهداف اصلی
آنها که صادرات و جذب سرمایه گذاری است نباید باشد .اگر زیرساخت نداریم
باید درســت کنیم اگر قرار بوده که همان الگوی ســرزمین اصلی را آنجا داشته
باشــیم و اصرار کنیم که منطقه آزاد ،دولت کوچک است ،اص ًال مناطق آزاد برای
چه بوده است؟

بزرگ صادراتی ،اشــارهای داشــت و گفت :هر بار فرصت تجاری ارزشمندی ایجاد شد
(بهمثابه گشــایشهایی که در بازار روسیه فراهم آمد) ،این ایراد را مطرح کردند که عدم
وجود شــرکتهای بزرگ صادراتی یکی از مشکالت ایران در تجارت با این کشور است
اما بهواقع ناپایداری قوانین ،مجالی برای ایجاد چنین ســاختارهایی فراهم نکرده و تجار
ما مکرر ســرمایه خود را بهواسطه تصمیمات خلقالساعه ،درخطر میبینند.شافعی ادامه
داد :متأســفانه بهجای برندسازی در کشور ما ،برند ُکشی رقم میخورد بهدفعات دیدهایم
و شــنیدهایم که یک فعــال اقتصادی ،عمر خود را صرف توســعه و حضور در یک بازار
بینالمللی و جلب اعتماد مشــتریان خارجی خود نموده اما یک مقررات یا بخشنامه یا
دســتورالعمل جدید (بیتوجه به شرایط بخش خصوصی) صادرات کاالی او را ممنوع و
تجارت وی را نابود کرده است .همین حاال هم نمیدانیم اگر امشب سر بر بالین بگذاریم،
فردا صبح با چه شــوک جدیدی مواجه خواهیم شد .در چنین شرایطی ،سرمایهگذاری
الزم برای ایجاد شــرکتهای بزرگ صادراتی و برندسازی در این عرصه ،پر ریسک تلقی
میشود و طبیعتاً افراد سمتوسوی آن نمیروند.او تاکید کرد :تا سیاستگذاریهای ما
از این جنس بیریشــگی رنج میبرد ،ظرفیت تازه و شــاخصی در عرصه سرمایهگذاری

و صادرات شــکل نمیگیرد.او تصریح کرد :یکی از مشــکالت حوزه صادرات با موضوع
حملونقل پیوند خورده اســت .بحث تأمین واگــن صادراتی و هزینههای آن ،موضوعی
است که بارها در جلسات مختلف و با حضور مقامات دستگاههای متولی بررسی شده اما
راه بهجایی نبرده اســت .اگر قرار باشد که بخش خصوصی به موضوع چارهجویی و حتی
ســرمایهگذاری برای تأمین این واگنها و یا هر سیســتم حملونقل تجاری دیگر ورود
کند ،باید برای آن مجموعهای از راهکارهای بررســی و بستهای کارشناسی ارائه شود تا
سرمایهگذاریهای مذکور بهدرستی هدایت شده و با دقت انجام بگیرند.رئیس اتاق ایران
در بخشــی از سخنان خود ،با اشــاره به بحث بازگشت ارز ،از مصوبه  ۱۷۷شورای سران
سه قوه بهعنوان یک ظرفیت مطلوب برای گرهگشایی از بعضی مشکالت بخش خصوصی
و صادرکنندگان یاد کرد و گفت :البته اختالفاتی بین مصوبه  ۱۷۷شــورای ســران سه
قوه با آخرین بخشــنامه بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی وجود
داشت .به همین دلیل ،موضوع را در جلسات مشترکی با وزارت صنعت بررسی کردیم و
ماحصل سلسله نشستهای مشترک در این حوزه ،پیشنهادات کاربردی برای اصالحگری
در این بحث بود.

وزیر صمت در جلسه شورای صنعتی وزارت صنعت ،معدن و تجارت :

بسته بازگشت واحدهای تحت تملک بانکی رونمایی میشود

وزیــر صنعت ،معدن و تجارت از ایدرو
خواست تا  ۵۰هزار میلیارد تومان پروژه
در حوزههای مختلف صنعتی تعریف
کند و بسته پیشــنهادی خود را برای
رونمایی ارائــه نماید.به گزارش وزارت
صمت ،علیرضا رزم حسینی در جلسه
شورای صنعتی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت با بیان این مطلب ،افزود :در
الگوهای مدیریتی باید از نحوه مدیریت
صنایع در کشــورهای توسعه یافته و
صنعتی دنیا و تازه ترین متد های روز
استفاده شود.وی همچنین خلق ثروت
و تکریم کارآفرینان را مورد تاکید شرع
و حاکمیت دانســت و تصریح کرد :با
ارائه راهبردها و سیاســتگذاریهای
کارشناسی و مبتنی بر دانش روز مسیر
را بــرای بخش خصوصــی در جهت

کارآفرینی ،ســرمایه گــذاری و خلق
ثروت مهیا نماییم.وزیر صنعت ،معدن
و تجارت از مدیرعامل سازمان صنایع
کوچــک و شــهرکهای صنعتی ایران
خواست تا به سرمایهگذاران مستقر در
شــهرک های صنعتی اجازه داده شود
که با در اختیار داشتن یک سوله چند
پروانه بهرهبرداری داشته باشند و چند
محصول تولید نمایند و یا اینکه با اجاره
چند سوله کنار هم در یک شهرک به
امر تولید مبادرت ورزند.

کاغذبازی اداری در مسیر تولید
نوعی مافیاست
رزم حســینی با تاکید بــر اینکه به
عنوان اولیــن وزارتخانــه در جهت
کاهش مجوزها و حذف بروکراســی

اداری گام برداشــته ایم ،اضافه کرد:
مســیر ناهموار و کاغذبازی اداری در
مسیر تولید نوعی مافیا محسوب می
شود.وی همچنین از مجلس شورای
اسالمی خواست قوانین مخل کسب
و کار را تعدیــل یا رفــع نماید.وزیر
صنعت ،معدن و تجــارت با تاکید بر
اینکه رضایت مردم و ایجاد اشــتغال
پایدار برای جوانان از فاکتورهای حائز
اهمیت در توسعه کشور است ،گفت :به
عنوان نمونه مالیات پیش پای صنعت
باید برداشته شود ،تا صنعت روان تر
به ایجاد شغل و کمک به توسعه گام
بردارد.رزم حسینی همچنین با اشاره
به اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی ،بیان
کرد :شــرکت هایی کــه در محدوده
جغرافیایی کشورمان هستند اگرچه

صد درصد نیز خصوصی باشــند باید
در عرصه مســئولیت های اجتماعی
ورود کنند که خوشــبختانه تاکنون
چندین قرارداد در این راســتا منعقد
شده است و قلعه گنج نیز نمونه این
الگو میباشد.

بسته بازگشــت واحدهای تحت
تملک بانکی رونمایی می شود
وی همچنیــن از رونمایی از بســته
بازگشت واحدهای تحت تملک بانکی
خبر داد و گفت :این واحدهای تحت
تملــک در اختیــار وزارت صمــت و
زیرمجموعه هــای آن از جمله ایدرو،
معاونت صنایع و ایمیدرو بسته به نوع
فعالیت شان قرار می گیرند تا مجددا ً
احیا شوند.

رئیس اتاق ایران و سوریه:

تجارت آزاد میان تهران و دمشق بازنگری میشود

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه اظهار کرد:
ســال آینده شاهد جهش توســعه اقتصادی با سوریه
خواهیــم بود .امیدواریــم زودتر به برنامهریزی ســال
 ۱۴۰۳مبنــی بر افزایش حجم مبادالت تا یک میلیارد
دالر برسیم.کیوان کاشفی در مورد مطرح شدن موضوع
سوئیفت داخلی میان ایران و سوریه اظهار کرد :مطالعات
سوئیفت داخلی میان ایران و سوریه انجام شده اما هنوز
عملی نشده است .ســوئیفت بین این دو کشور باید از
یک سوئیفت بینالمللی پشتیبانی بگیرد اما هنوز جنبه
اجرایی به خود نگرفته اســت .بــه همین جهت هنوز
نمیتوان در مــورد آن صحبت خاصی کرد .وی با بیان
اینکه سال آینده شــاهد جهش در مراودات اقتصادی
ایران و ســوریه خواهیم بود ،اضافه کرد :با اقداماتی که
اخیرا ً در مورد روابط اقتصادی بین ایران و سوریه انجام
شــده ،در آستانه یک جهش هســتیم و تاثیرات آن را
ســال آینده شاهد خواهیم بود .شرکتهایی از ایران به
سوریه رفتند و پروژههایی را انجام میدهند و تقریبا همه
شرکتهای حاضر در سوریه از بخش خصوصی هستند.
کاشــفی افزود :البته باید توجه داشــت که متناسب با
حجم اقتصاد ســوریه عمل کنیم ،تراز تجاری سوریه از
 ۳۰میلیارد دالر در ســال  ۲۰۰۸امــروز به حدود  ۴تا
 ۵میلیارد دالر رســیده است .با توجه به این مسائل ،در
حوزههای مورد نیاز مانند سدسازی ،برق و سیلوسازی
توافقات خوبی انجام شده اســت .رئیس اتاق مشترک
بازرگانی ایران و سوریه همچنین افزود :سال آینده شاهد

جهش توسعه اقتصادی با سوریه خواهیم بود .امیدواریم
زودتر به برنامهریزی سال  ۱۴۰۳مبنی بر افزایش حجم
مبادالت تا یک میلیارد دالر برسیم.وی خاطرنشان کرد:
نوع کار در ســوریه با نوع کار در عراق متفاوت اســت.
ســوریه از قدیم از تولیدکنندگان مهم کشورهای عربی
بوده ،قوانین سختی برای واردات دارد و موضوع حمایت
از تولید داخلی برایشان مهم است .از همین روی برای
صادرات به سوریه بیشــتر روی مواد اولیه مثل فوالد و
پتروشیمی تمرکز داریم ،با توجه به توان صنعتی که در
این کشور وجود دارد میتوانیم همکاریهای صنعتی در
بازسازی صنایع آنها داشته باشیم .شرکتهای بزرگی در
سوریه داریم که دانش فنی خود را به این کشور میبرند.
همچنین همکاریهایی در مورد زیرساختهای صنعتی
داریم ،همانطور که گفتم در مورد ســه یا چهار ســیلو
قرارداد بسته شده که بازسازی آنها جزو اولویتهای این
کشور است .باید مواظب بود اینطور نشود که کاری انجام
دهیم و سرمایه ببریم اما توان پرداخت نداشته باشند به
همین علت باید توجه کرد که کاری که انجام میشود
جزو اولویتها باشــد .کاشفی با اشاره به موضوع توافق
تجارت آزاد بین دو کشــور گفت :تهاتر در مورد سوریه
نیز مطرح است ولی تنها کشوری که با آن توافق تجارت
آزاد داریم سوریه است .اما هم از طرف ایران و سوریه این
توافق اجرایی نشد .ما در ایران کمیتهای با سازمان توسعه
تجارت و دیگر دستگاهها تشکیل دادیم تا یک بازنگری
روی این توافقنامه تجارت آزاد داشــته باشیم .براساس

ستاد تنظیم بازار تصویب کرد؛

گمرک مکلف شد مانع متروکه شدن
اقالم راهبردی شود
ستاد تنظیم بازار ،گمرک جمهوری اسالمی ایران را مکلف به جلوگیری
از متروکه شدن کاالهای راهبردی موجود در بنادر کرد.به گزارش وزارت
صمت ،ستاد تنظیم بازار ،گمرک را مکلف به جلوگیری از متروکه شدن
کاالهای راهبردی موجود در بنادر کرد .این تصمیم با توجه به گزارش
شرکت پشــتیبانی امور دام در خصوص متروک شدن کاالهای اساسی
شامل کنجاله سویا ،ذرت ،جو دامی ،گوشت قرمز و گوشت مرغ در بنادر
شــمالی کشور به دلیل محدودیتهای ناشی از کرونا و تأخیر در تأمین
و انتقال ارز و عدم دریافت اســناد در زمان مقرر ،گرفته شــده است.بر
این اســاس گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف شد به منظور تأمین
ذخایر راهبردی کشور توسط شرکت پشتیبانی امور دام ،از متروکه شدن
کاالهای یادشده موجود در بنادر جلوگیری و در اولویت تخلیه قرار گیرد.
همچنین ستاد تنظیم بازار با افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز
برای نهادها و مواد اولیه تولید بخش کشاورزی که گروه کاالیی آنها از ۱
به  ۲تغییر یافته است ،از  ۶ماه یک سال موافقت کرد.

این توفق  ۸۸قلم کاال از تجارت آزاد مستثنا بودند که ما
حتی روی این  ۸۸قلم کاال نیز بررسی میکنیم .وزارت
صمت و وزارت جهاد کشاورزی هم نقطه نظراتی دارند
اما در مورد ســوریه میتوانیم استثنائاتی را قائل شویم،
تا بتوانیم به روزرســانی را انجام دهیم چون اگر این راه
باز شــود فراتر از تهاتر خواهد بود.وی افزود :بخشی از
قوانین و مقررات ما هم وجود دارد که باید بررسی شود
برای مثال وقتی از تعرفه ترجیحی صحبت میشــود،
نمیتوان از یک طرف قانونی گذاشــت که به کاالیی با
تعرفــه خاصی اجازه صادرات داده میشــود و از طرف
دیگر صادرات آن محصول به طور کلی ممنوع باشــد.
به خاطر محدودیت ارزی و بخشــنامههای صادر شده،
واردات و صادرات بعضی از کاالها ممنوع شــده اســت.
لذا با بازنگری و طراحی یک نسخه جدید از توافقنامه،
میتوان جهشــی را در توسعه اقتصادی با سوریه ایجاد
کند .کاشفی همچنین اضافه کرد :آمریکا و کشورهای
اروپایی ،ســوریه را در فهرســت تحریمهای خود قرار
دادهاند ،حتی کشــورهای عربی مثل امارات و عربستان
هم پیرو سیاست آمریکا هستند و سعی میکنند اجازه
سرمایهگذاری ندهند .بر اساس قانون سزار که طراحی
شده ،هرکسی در هر اندازهای با سوریه تعامل اقتصادی
داشــته باشد مورد تحریم آمریکا قرار میگیرد .با توجه
به این شرایط این کشــورها وارد همکاری اقتصادی با
ســوریه نمیشوند ما این را یک فرصت میبینیم و باید
فعالیتهای خود را افزایش دهیم.
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گزیده خبر
در جلسه شورای سیاستگذاری توسعه صنعت گوهرسنگ ها مطرح شد؛

تاکید جعفری بر نگرش کالن به زنجیره
صنعت گوهر سنگ ها

یازدهمین جلسه شورای سیاستگذاری توسعه صنعت
گوهرســنگ ها با حضــور مهندس جعفــری رئیس
هیات عامــل ایمیدرو و اعضای این شــورا ،به صورت
ویدئوکنفرانس برگزار شد .جعفری در این جلسه تاکید
کرد :عالوه بر توسعه این صنعت ،توجه به وضعیت حال
صنعت گوهرســنگ ها نیز اهمیت به ســزایی در تحقق اهداف دارد.به گزارش
روابــط عمومی ایمیدرو ،وجیه ا ...جعفری رییس هیــات عامل ایمیدرو پس از
ارایه گزارش اقدامات انجام شده در حوزه های گمرک ،بانکی ،قوانین و مقررات
واردات و صــادرات ،تجارت ،بازارچه ها ،تولید ،آموزش ،آزمایشــگاه و  ،...اظهار
داشت :نکته حائز اهمیت عالوه بر بخش توسعه ،توجه به وضعیت حال صنعت
گوهرسنگ ها است.وی ضمن با اهمیت خواندن اقدامات گروه های کارشناسی
در ســر و سامان دادن به صنعت گوهرســنگ ها ،گفت :با شکل گیری شورای
راهبری این صنعت و تشــکیل جلسات کارگروه و کمیته های تخصصی ،اقدام
الزم برای جمع بندی و خروجی نهایی انجام می شود.جعفری تاکید کرد :مطابق
برنامه عملیاتی صنعت گوهرسنگ ها که به ریاست جمهوری ارایه شده ،برنامه
ها باید از مرحله اکتشــاف ،تولید معادن ،فــرآوری تا حلقه تجارت و صادرات و
همچنین قوانین و آموزش ،جمع بندی و نهایی شــود.در این نشست که محمد
رضا بهرامن رییس خانه معدن ایران و بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و
صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند ،مدیر دفتر زیرساخت ایمیدرو
با ارایه گزارشــی یادآور شد :سند ملی توسعه گوهرســنگ ها به رویت رئیس
جمهور رســیده و الزمات و اصالحات الزم طــی پروتکل های 9گانه ای تدوین
شــده است.عباس رنجبر با اشاره به اصالحات مورد نیاز برای توسعه این صنعت
گفت :انتقال وضعیت ورود ســنگ های قیمتی خام از گروه کاالیی  4به  2یکی
از مزیت هایی اســت که ســبب کاهش قیمت و رقابتی شدن تولید در صنعت
گوهرسنگ ها می شود .وی همچنین اشاره ای به برنامه حذف مالیات بر ارزش
افزوده ،حذف یک درصد سود بازرگانی ،حقوق ورودی دولتی و معافیت های 5
ساله مالیاتی در این بخش کرد که به عنوان الزام در توسعه صنعت گوهرسنگ
ها ضروری تلقی شده است.

جلسه هم اندیشی با فعالین اقتصادی
حوزه دریایی و بندری در بنادر و دریانوردی
بندرلنگه
در راستای اهداف سازمان بنادر و دریانوردی و تسهیل
در فرآیند رویه های صادرات ،واردات ،ترانزیت و کاپوتاژ
جلسه ای تخصصی در مورد عملکرد و تعرفه ها با حضور
فعالین اقتصادی حوزه دریایی و بندری در اداره بنادر و
دریانوردی بندرلنگه برگزار شد.به گزارش روابط عمومی
اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان ،در این نشســت تخصصی که با حضور
نماینده اتاق بازرگانی غرب اســتان هرمزگان و نماینده شرکت های ترانزیتی،
کشتیرانی ،صادرات مواد معدنی و محصوالت یخچالی برگزار شد «قاسم عسکری
نسب» مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه ضمن بررسی کلیه ابعاد حوزه تجارت
و اقتصاد منطقه به تشــریح عملکرد و طرح های توسعه ای این بندر پرداخت و
گزارشی تفصیلی در خصوص اقدامات انجام شده به منظور ایجاد فضای مناسب
برای افزایش مشارکت مردم شهرســتان ،تجار و صاحبان کاال در رونق بخشی
به این بندر ارائه داد.عســکری نسب به اهمیت اقتصاد دریا محور و نقش موثر و
بی بدیل فعالین اقتصادی در توســعه فعالیت های بنادر غرب استان اشاره کرد
و افزایش عملکرد بندرلنگه در میان  ۳۳بندر تجاری کشور را مرهون زحمات و
تالش فعالین اقتصادی برشــمرد و افزود :تالش خواهیم کرد تا پشتیبانی کامل
را در راستای تسهیل امور برای فعالیتهای بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی
داشته باشیم تا فعالین اقتصادی و بخش های خصوصی بدون دغدغه و مشکل به
فعالیتهای خود بپردازند.وی ضمن استقبال از مشارکت سرمایه گذاران داخلی،
فعالیــن اقتصادی و بخش های خصوصی و اعــام آمادگی کامل برای خدمات
رسانی و ارائه هرگونه تسهیالت به منظور تسهیل فرآیند سرمایه گذاری گفت:
بنادر غرب هرمزگان کانون ثقل تجارت دریایی در منطقه خلیج فارس و گزینه
ای مناســب برای سرمایه گذاری در زمینه گردشــگری دریایی ،حمل و نقل،
ترانزیت و صادرات مواد معدنی و محصوالت یخچالی می باشد.در ادامه نماینده
اتاق بازرگانی غرب استان به تشریح رسالت اتاق بازرگانی در توسعه بنادر غرب
اســتان با تجار و شرکت های بازرگانی کشورهای همجوارپرداخت و نمایندگان
شرکت های ترانزیتی ،خطوط کشتیرانی ،شرکت های صادر کننده محصوالت
کشاورزی و دیگر شرکت کنندگان نیز پیشنهاداتی در خصوص توسعه فعالیت
ترانزیت خودرو و تعدیل تعرفه ها و عوارض بندری مطرح کردند و پاســخ های
الزم هم از سوی مدیریت و مسئوالن بنادر و دریانوردی بندرلنگه ارایه شد.شایان
ذکر اســت بنادر غرب هرمزگان دارای  ۱۰بندر تجاری و با ظرفیت بیش از ۵۰
میلیون تن ظرفیت تخلیه و بارگیری می باشد و دارای موقعیت بسیار استراتژیک
برای فعالین اقتصادی بشمار می رود.

کوییک آر اتوماتیک وارد فاز تولید میشود
پارس خودرو در راستای توسعه محصول و تنوع تولید ،کوییک آر اتوماتیک را
به زودی وارد سبد محصوالت گروه خودروسازی سایپا خواهد کرد.به گزارش
سایپانیوز به نقل از روابطعمومی پارس خودرو ،با توجه به استقبال از محصول
جدید این گروه خودروســازی ،نسل جدید کوییک آر اتوماتیک در دستور کار
قرار گرفته و به زودی وارد مدار تولید خواهد شــد.در دوره های قبلی فروش
گروه خودروســازی ســایپا ،کوییک به یکی از محصوالت پرطرفدار این گروه
تبدیل شد و از آن جا که تولید این خودرو به صورت انحصاری به پارس خودرو
محول شده ،این شرکت در نظر دارد نسل جدیدی از این محصول را وارد بازار
کند.این در حالیست که همزمان با شروع تحریم های دوباره ،تولید محصوالت
اتوماتیک در شــرکت های خودروسازی متوقف شده بود اما پارس خودرو در
تالش اســت تا با تکیه بر توان مهندسان داخلی نسبت به تولید این محصول
پرطرفدار با گیربکس اتوماتیک اقدام کند.نســل جدید کوییک که همزمان با
رونمایی به یکی از خودروهای پرطرفدار بازار تبدیل شده بود ،پس از مدتی با
نام کوییک آر وارد فاز تولید شــد و با افزایش آپشن های این خودرو ،کوییک
آر پالس نیز وارد بازار شــد و حال کوییک آر اتوماتیک که بدون شک در این
بازه قیمتی ،بدون رقیب خواهد بود ،به زودی وارد فاز تولید می شــود.با توجه
به اینکه در شــرایط فعلی قیمت خودروهای داخلی تحت تاثیر مواردی چون
تورم ،نوســان قیمت ارز و باالرفتن هزینههای تولید است بنابراین خودروهای
هم رده قیمتی کوییک ،با افزایش قیمت همراه شدند که در این شرایط با توجه
به آپشــن های مناســب این خودرو ،کوییک هم اکنون به یکی از محصوالت
پرطرفدار بازار تبدیل شده است.
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گزیده خبر
آغاز جشنواره پذیرندگان پایانه های فروش
بانک ایران زمین
جشــنواره پذیرندگان پایانههای فروش(  )POSبانک
ایران زمین ،با جوایز ارزنده از تاریخ یک دی  1399الی
 31فروردین  1400آغاز شد.به گزارش روابط عمومی:
طرح جشــنواره پایانه های فروشــگاهی برای تمامی
دارندگان و عالقمندان به تهیه پایانه های فروشگاهی
بانــک ایران زمین ،به مدت چهار ماه از یکــم دی  1399لغایت پایان فروردین
 1400آغاز شد.شــرایط شرکت در این قرعه کشــی به این صورت خواهد بود
که:حداقل مبلغ مانده ســپرده متصل به پایانه به میزان  100میلیون ریال برای
شــرکت در این قرعه کشــی الزامی اســت که معادل  200امتیاز در ماه است.
ضمنا با توجه به اینکه امتیازات به صورت ماهانه محاســبه می شود ،دارندگان
پایانه های فروشــگاهی می توانند امتیاز خود را در همراه بانک مشاهده کنند.از
مشتریان گرامی دعوت می شود برای کسب اطالعات بیشتر به شعب این بانک
در سراســر کشور مراجعه و یا با شماره  021 – 24809مرکز ارتباط مشتریان،
تماس حاصل فرمایند.

تأثیر بیبدیل بانک توسعه تعاون در رونق
کسبوکارها
امور اســتانها و بازاریابی بانک توسعه تعاون تأثیر این
بانک را در کســبوکارهای مختلف قابلتوجه خواند و
گفت :بانک توسعه تعاون با وجود اینکه در مقایسه با
ســایر بانکها جزو بانکهایی با مقیاس کوچک است،
ولی با بهرهگیری از ظرفیت داخلی و بیرونی توانســته
است اثر خود را در کســبوکارهای مختلف به درستی اعمال نماید.به گزارش
روابط عمومی مدیریت شعب بانک توسعه تعاون آذربایجان شرقی ،سعید معادی
در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی سلیمی و
ســرمایهگذاری خارجی؛ تبریز را به عنوان یکی از قطبهای صنعتی مطرح در
ســطح کشور عنوان کرد و خاطرنشــان کرد :تبریز به عنوان یکی از قطبهای
صنعتی مطرح در سطح کشور ،هم از حیث تنوع و تکثر در حوزه صنعت و هم در
ابعاد مختلف شرکتها ،چه شرکتهای کوچک و چه متوسط و چه شرکتهایی
با سایز بزرگ ،دارای ظرفیتها و مزیتهای مختص به خود میباشد.وی افزود:
امــروز فرصتی بود تا بتوانیم نمونــهای از این توانمندیها را مالحظه کنیم ،که
این نمونهها ،بیانگر قابلیتها و ظرفیتهایی اســت که در ســطح این شهر و یا
در سطح کل آذربایجان شرقی قرارگرفته است.معادی بابیان اینکه ظرفیتهای
بینظیر تبریز نشــانگر وجود چند مؤلفه در این شهر است ،تصریح کرد :ازجمله
این مؤلفهها ،قدمت و ویژگی تاریخی و دستاوردها مختلف در این منطقه است،
که همیشــه به عنوان اولینها در حوزه صنعت مطرح بودهاند.وی افزود :مؤلفه
دیگر ،افراد شاخصی هستند که در صنایع مختلف مطرحشده و فعالیت میکنند
و همچنین هوشمندی و خالقیت و توان و عزمی که در بین مردم این شهر قرار
دارد ،زمینهساز فعالیتهای مختلف اقتصادی در حوزههای گوناگون شده است.
پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت سالگرد تاسیس بانک مسکن،

 82سال بر قله افتخار

دکتر شایان در پیامی هشتاد و دومین سالگرد تاسیس
بانک مسکن را تبریک گفت.هشتاد و دو سال از ایجاد
بنای مبارک مجموعه ای گذشت که سرپناه شادی را
به طیف کثیری از ایرانیان سربلند و گرامی هدیه داده
اســت.مجموعه پرتالش بانک مســکن در این سالیان
طوالنی،هرگــز در راه آرمــان متعالی خدمت به مردم و در راه تامین مســکن
مناسب برای ایرانیان ســر از پای نشناخته است.این مهم در سالی که با ظهور
و شــیوع بیماری منحوس کرونا گذشت باز هم توسط کارکنان این بانک ثابت
شــد چرا که اعضای خانواده بانک مسکن در ســال پر استرس حاصل از بروز و
گســترش این بیماری ،به جز مبارزه ســخت در جبهه رکود اقتصادی و رکود
مسکن؛در جبهه دوم یعنی مبارزه با این ویروس منحوس نیز خوش درخشیدند
تا ضمن حساسیت به حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده شان با رعایت کامل
تمام پروتکل های بهداشــتی مرتبط با دوره کرونا؛شرایطی را برای سمت مقابل
(مشتریان)نیز بوجود آورند که آنان خدمات مورد نیاز خود را در کمال ایمنی و
ســامت دریافت کنند.امروز اگر با افتخار می توانیم از کارنامه هشتاد و دو سال
فعالیت بانک مسکن به عنوان تنها بانک فعال و پویا و تخصصی در بخش مسکن
و ســاختمان دفاع کنیم به این دلیل است که «مسکن» گرانترین کاالیی است
که هر خانوار شاید یکبار در طول زندگی خود می تواند آن را خریداری کند اما
با دسترسی به آن ،همه پارامترهای اقتصادی و اجتماعی زندگی اش تغییر می
کند،در این صورت قطعا با دیدی متفاوت نسبت به قبل ،به کارکردها و ماموریت
های بی بدیل بانک مسکن می نگریم.با گرامی داشت یاد تمام همکاران سالیان
دور و نزدیک و خصوصا عزیزانی که در مسیر این خدمت خالصانه به دیدار معبود
شتافته اند ،سالمت همکاران و شکوه بیش از پیش این خانواده بزرگ و کهن را
از درگاه الهی مسالت دارم.
محمود شایان
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عضو شورای عالی بورس
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کوچ سرمایهگذاران از بازار سرمایه

عضو شــورای عالی بورس اظهار داشت :جلسه شــورای عالی فردا برگزار میشود و
تصمیمی هم برای تشــکیل بازار برتر با دامنه نوسان  10درصد نگرفتهایم .سازمان
بورس باید درباره تشکیل این بازار اطالعرسانی کند.سعید اسالمی بیدگلی ،با اشاره به
خروج پول از بازار سرمایه اظهار داشت :در چند روز اخیر شاهد خروج نقدینگی از این
بازار به دلیل ریزشهای متوالی شاخص بودیم که بخشی از این ریزشها ،واکنش به
کاهش احتمالی قیمت ارز است.وی ادامه داد :باید توجه داشته باشیم که سهم قابل
توجهی از بازار را امروز حقیقیها تشــکیل دادند و طبیعتاً رفتار هیجانی این افراد و
واکنش آنها به موضوعات مختلف در کلیت بازار اثرگذار است.اسالمی با اشاره به سایر
عوامل اثرگذار در ریزش شــاخص گفت :ریزش شاخص دالیل مختلفی دارد که در
کنار واکنش آن به اخبار اقتصادی و سیاسی و افزایش تعداد حقیقیهای غیرحرفهای،
مجموع رفتار سیاســتگذاران کالن باعث کاهش اعتماد به بازار ســرمایه شــده و
حقوقیها را هم ضعیف کرده اســت.عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه امیدواری
به سیاستگذاری در بازار وجود ندارد ،افزود :همین موضوعاتی که درباره قیمتگذاری
کاال در بازار مطرح است ،سهامداران و کلیت بازار را ترسانده است.اسالمی تاکید کرد:
مجموع این عوامل باعث شده سرمایهگذاران تصمیم به کوچ از بازار سرمایه به سایر
بازارها بگیرند و شاهد خروج جریان نقدینگی به صورت جدی از بازار سرمایه هستیم.
وی درباره میزان خروج نقدینگی از بازار و میزان سرمایه پارک شده گفت :آمارهایی
که از متغیرهایی مانند خروج سرمایه گفته میشود دقیق نیستند چراکه فقط ورود
و خروج کارگزاریها محاســبه میشــود و تا ورودی و خروجی صندوقها را مد نظر
قرار نمیدهند .بنا بر این تحلیل بر روی این اعداد شاید صحیح نباشد اما به هر حال

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش
 ۴۳۰۴۳واحدی معادل  ۳.۵۰درصد به
یک میلیــون و  ۱۸۶هزار و  ۷۹۲واحد
رســید .همچنین در فرابورس شاخص
کل بــا افت  ۴۶۱واحدی به  ۱۷هزار و
 ۸۵۹واحد رسید .دیروز تاالر شیشهای،
در معامــات اولین روز هفته (شــنبه
بیســت و هفتم دیماه  ،)۹۹شاهد ادامه
روند نزولی شــاخصهای منتخب بود.
به گونه ای که شــاخص قیمت (وزنی-
ارزشــی) ،با کاهــش  ۱۱۲۴۷واحدی
معادل  ۳.۵۰درصد به رقم  ۳۱۰هزار و
 ۱۰۴واحد رسید .شاخص کل هم وزن
نیز ،با افت  ۱۰۳۱۸واحدی معادل ۲.۲۷
درصد ،عــدد  ۴۴۴هزار و  ۵۰۱واحد را
به نمایش گذاشت.شاخص قیمت (هم
وزن) نیز با کاهش  ۶۷۵۱واحدی به رقم
 ۲۹۰هزار و  ۸۵۵واحد رسید .همچنین
شاخص سهام آزاد شناور ۴۸۵۳۲ ،واحد

این ورودی و خروجیها ،روند را در بازار نشان میدهند.اسالمی با بیان اینکه البته در
این مقطع زمانی و در این شرایط خروج پول از بازار سرمایه نمیتواند تهدیدی برای
تورمزایی در سایر بازارها باشد ،یادآور شد :تمام این موضوعات از اقتصاد کالن کشور
شکل میگیرد و کاهش تورم انتظاری در سایر بازارها هم دیده میشود به طوری که
شاهد کاهش تعداد معامالت در بازار مسکن هستیم و همچنین ارزش معامالت هم
کاهش پیدا کرده و در بــازار خودرو هم ارزش معامالتی افت پیدا کرده و همچنین
رکود بر این بازارها ســایه انداخته اســت.وی تاکید کرد :البتــه در تمام این بازارها
نقدشــوندگی بسیار کمتر از بازار سرمایه اســت و وقتی که انتظارات تورمی کاهش
پیدا میکند ممکن است سرعت کاهش قیمتها مشاهده نشود چراکه بازار به سرعت
وارد رکود میشود .اما در بازار سرمایه نقدشوندگی بیشتری وجود دارد.عضو شورای
عالی بورس گفت :در حال حاضر نگرانی ما بیشتر درباره کاهش ارز معامالتی است که
در چند روز گذشــته بسیار افت پیدا کرده و نشان میدهد که بازار با قفل معامالتی
مواجه اســت و نشاندهنده چالش جدی در بازار سرمایه است.اسالمی با بیان اینکه
برگشت پول پارک شــده به بازار به شدت به بقیه روندها وابسته است ،بیان داشت:
وقتی بازار با چنین سرعتی افت میکند ،فعاالن منتظر میمانند تا سرعت افت کمتر
شود و تعداد ســهامهای ارزنده افزایش یابد و در نهایت ثبات نسبی در سایر بازارها
شکل بگیرد .با بر این معموالت در این شرایط معموال فعاالن بورس ،سرمایه خود را در
حساب کارگزاریها قفل میکنند.وی با تاکید بر اینکه پیشبینی شرایط بازار سرمایه
بسیار دشوار شده است ،اظهار داشت :شرایط به شدت وابسته به سیاستگذاریهای
اقتصاد کالن اســت که این ساستها از شدت فعاالن بازار خارج است.وی ادامه داد:

ادامه ریزش شاخص کل بورس

ورود به کانال یک میلیون و ۲۰۰
کاهش را رقم زد و به سطح یک میلیون
و  ۷۱۵هــزار واحد رســید .همچنین
شــاخص بــازار اول بــا  ۳۳۶۲۷واحد
کاهش به رقــم  ۸۳۵هزار و  ۴۷۷واحد
رسید و شاخص بازار دوم نیز ،با ۷۹۵۹۷
واحد کاهش همراه بود و عدد  ۲میلیون
و  ۵۱۵هزار واحد را به نمایش گذاشت.
بر اســاس این گــزارش ،در معامالت
دیروز بورس تهران ،نمادهای معامالتی
فارس ،فوالد ،فملی ،کگل و شســتا با
بیشــترین کاهش ،تاثیر زیادی در روند
نزولی شــاخص کل بورس داشتند .در
مقابل ،نمادهای معامالتی وخارزم ،دارو،
خموتور ،ولصنم ،ددام و وکار ،بیشترین

رییس هیئت مدیره بانک دی خبر داد:

تأسیس مرکز نوآوری ویژه نخبگان
خانوادههای شهدا و ایثارگران
دکتــر غالمرضا خلیــل ارجمنــدی ،رییس هیئت
مدیره بانک دی و مشــاور عالی رئیس بنیاد شهید و
امور ایثارگران از تأســیس و راه اندازی مرکز نوآوری
ویژه نخبــگان خانوادههــای شــهدا و ایثارگران در
آینــده نزدیک خبر داد و گفت :با حمایت و همراهی
مجموعه اقتصادی بنیاد شــهید و بانک دی ،تالش میکنیم در دهه فجر این
مرکز نوآوری افتتاح شــود و برای سال اول ،عملیاتی شدن فعالیت حدود ۳۰
اســتارتآپ در این مرکز در نظر گرفته شده است.به گزارش روابط عمومی
بانک دی ،دکتر خلیل ارجمندی با اشاره به حضور بیش از هفت هزار نخبه در
خانوادههای معزز شهدا و ایثارگران ،افزود :در سال جاری چند نفر از رتبههای
تک رقمی کنکور ،از خانواده ایثارگران بودند که از سهمیه هم استفاده نکرده
انــد.وی با تاکید بر این که اولویت اصلی اســتخدام در مجموعه بانک دی با
فرزندان خانواده معزز شــهدا است ،اظهار کرد :از ابتدای سال جاری تا کنون
 ۴۵نفر از فرزندان خانواده معظم شهدا در بانک دی جذب شدهاند و تا پایان
سال این تعداد به  ۶۰نفر خواهد رسید.رییس هیئت مدیره بانک دی همچنین
بــا بیان این که در حال حاضر همافزایی و هماهنگی بســیار خوبی بین زیر
مجموعههای بنیاد شهید و امور ایثارگران برای خدمات رسانی به خانوادههای
معزز شــهدا و ایثارگران به وجود آمده است ،افزود :مهندس اوحدی ،رییس
بنیاد شــهید و امور ایثارگران یکی از اولویتهای کاری خود را ایجاد هر چه
بیشتر همدلی و هم افزایی میان همه نهادهای این بنیاد برای خدمات رسانی
مطلوب تر به خانواده معزز شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری اعالم کرده اند.

تاثیر مثبت را در برآورد نماگر کل بورس
داشــتند.با پایان فعالیت بازار ســرمایه
در اولیــن روز کاری هفته ،معاملهگران
بورس  ۸میلیــارد و  ۶۴۳میلیون برگه
بهادار و ســهام را در قالب  ۸۲۷هزار و
 ۵۹۱نوبــت معامله و به ارزش  ۷۰هزار
و  ۵۳۲میلیارد ریال داد و ستد کردند.
در بازار دیروز  ،بیشترین افزایش قیمت
متعلق به نماد خموتور(موتورســازانتر
اکتورســازیایران) با  ۵درصد رشد بود
و پــس از آن ،نمادهــای دارو ،ولصنم،
فجام ،وخارزم و ددام بود .همچنین نماد
معامالتی غشاذر(پگاهآذربایجانغربی) با
 ۱۱.۹۵درصد ،بیشترین کاهش قیمت

را داشت و پس از آن نیز ،نمادهای وآذر،
کپارس ،ثاباد ،غچین ،نوری و پارس بود.
رونــد معامــات دیروز بازار ســرمایه
نشــان میدهد که نمادهای معامالتی
شستا ،خودرو ،ثبهســاز ،شپنا ،خساپا،
ولپارس و امین به عنوان پرتراکنشترین
نمادهای بازار معرفی شدهاند.بر اساس
این گزارش ،نمادهای معامالتی خموتور،
ســیتا ،کمند ،پارند ،امیــن ،ولصنم و
چکاوه با بیشــترین تقاضا مواجه شدند
و در مقابل نیز نمادهــای وتوصا ،کاما،
کدمــا ،خبهمن ،بترانس ،دانا و شســتا
بیشــترین حجم عرضه را داشــتند.در
معامالت دیروز بازار سرمایه ،شاخصهای
صنعت همگــی قرمز بودند .به گونه ای
که شاخص صنایع فلزات اساسی ،وسایل
ارتباطی ،شیمیایی ،فراورده نفتی ،فنی
مهندسی ،رادیویی و محصوالت چوبی
با کاهش مواجه شدند.

اعطای بیش از  1116هزار میلیارد ریال
تسهیالت بانک ملی ایران
به بنگاه های اقتصادی
در  9ماه ابتدای ســال جاری سهم بخش های مختلف
اقتصادی و بنگاه ها از سبد اعتباری بانک ملی ایران بیش
از یک هزار و  116هزار میلیارد ریال بوده است.به گزارش
روابط عمومی بانک ملی ایــران ،طی مدت مذکور یک
میلیون و  185هزار و  554فقره تســهیالت توسط این
بانک به بنگاه های مختلف اقتصادی پرداخت شده که ارزش ریالی این تسهیالت
بیش از یک هزار و  116هزار میلیارد و  67میلیارد ریال بوده است.کشــاورزی و
صنایع تبدیلی ،صنعت و معدن ،مســکن و ســاختمان ،بازرگانی و ...بخش هایی
هســتند که سهمی را از سبد اعتباری این بانک به خود اختصاص داده اند .سهم
بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی از تسهیالت پرداختی بانک ملی ایران به بخش
های اقتصادی طی این مدت ،بالغ بر  64هزار و  713فقره به ارزش  48هزار و 499
میلیارد ریال بوده است.همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه 12 ،هزار و
 423میلیارد ریال تسهیالت در  29هزار و  184فقره به بخش مسکن و ساختمان
پرداخت شده است.همچنین این بانک در راستای حمایت از بخش صنعت و معدن
کشور در مدت مذکور بالغ بر  259هزار و  467میلیارد ریال تسهیالت در  34هزار
و  121فقره پرداخت کرده اســت.بنگاه های بخش بازرگانی نیز  127هزار و 301
فقره تسهیالت به ارزش  149هزار و  477میلیارد ریال دریافت کرده اند.همچنین
سهم بخش خدمات نیز از مجموع این تسهیالت  929هزار و  979فقره به ارزش
 644هزار و  26میلیارد ریال و ســهم بخش صادرات نیز  256فقره به ارزش دو
هزار و  175میلیارد ریال بوده است.

رشد  100درصدی تسهیالت اعطایی اگزیم
بانک به دانش بنیان ها

پشتپرده تداوم روند نزولی شاخص

براســاس گزارش اداره صادرات کاالی بانک توسعه
صادرات ایران تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات
ایران در بخش دانش بنیان ها در سال جاری نسبت
به ســال قبل افزایش  100درصدی داشته است.به
گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران بر
اساس بررسی های انجام شده از سوی بانک توسعه صادرات در حوزه دانش
بنیان ،این شرکت ها طی یک دهه اخیر حضور موفقی در محیط رقابت بین
المللی داشــته اند و با توجه به سرعت تبدیل ایده دانش بنیان ها از مرحله
آزمایشگاهی به تولید انبوه و ظرفیت تجاری سازی مطلوب این محصوالت،
مشخص شد که این حوزه بستر مساعدی برای سرمایه گذاری است؛ از این رو
بانک توسعه صادرات ایران برای متقاضیان تسهیالت در این حوزه با همکاری
معاونت علمی و فناوری و صندوق پژوهش و شــکوفایی برنامه منسجمی را
تدارک دید.بر اســاس این گزارش نرخ سود تسهیالت اعطایی از محل منابع
بانک براساس آخرین بخشــنامه های شورای پول و اعتبار 18درصد و برای
تســهیالت پرداختی از محل منابع تلفیقی بانک و صندوق توســعه ملی به
صورت ترکیبی 14.5درصد اســت وبا توجه به همکاری های بعمل آمده از
سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نرخ سود تسهیالت تلفیقی
مذکور برای شرکت های دانش بنیان 12درصد در نظر گرفته شده است.

تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه دولت ظرف هفتههای آتی باید عالوه بر پرداخت حقوق دی ،بهمن و اسفند کارمندان ،عیدی و سنوات آنها را بپردازد گفت :صندوقهای بازنشستگی در
حال فروش سهام هستند.شاهین احمدیر با بیان اینکه چند روزی است که در همه بازارها از جمله ملک ،طال و ارز نقدشوندگی کاهش یافته و بازار سرمایه نیز مثل بازار خودرو ،انتظارات
آتی را خرید و فروش میکند ،گفت :در عین حال ،اظهارنظر رئیس جمهور مبنی بر کاهش نرخ دالر تا  ۱۵هزار تومان ،بر بازار اثر گذاشته است؛ به این معنا که اگرچه ممکن است در
کوتاهمدت توافقاتی بر سر آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در برخی کشورها از جمله کره جنوبی به میزان  ۸تا  ۹میلیارد تومان قیمت ارز را پایین بیاورد ،اما رسیدن آن به نرخ  ۱۵تا
 ۱۶هزار تومانی بی معنا است.وی افزود :به هر حال آزادسازی منابع بلوکه شده ممکن است تعدیل رو به پایینی برای نرخ دالر باشد؛ ولی با حجم نقدینگی و ابهاماتی که در کشور وجود
دارد ،قطعاً همچنان اقتصاد ایران حالت تورمی خواهد داشت و این اتفاقات بر روی نرخ ارز ،بصورت گذرا اثرگذار خواهد بود.احمدی افزود :پیشبینی دالر  ۱۶هزار تومانی واقع بینانه نبوده
و غیرممکن است و اگر دالر باز هم روی این نرخها بیاید حتماً به صورت دستوری خواهد بود؛ این در حالی است که نرخ دالر ظرف ماههای گذشته از  ۳۳هزار تومان به  ۲۱هزار تومان
رسید؛ بنابراین با توجه به اینکه سرمایهگذاران بورسی ،آینده را خرید و فروش میکنند و بسیاری از شرکتهای بزرگ مثل پتروپاالیشی ،مس ،روی و سرب صادراتی هستند و صادرات
آنها با نرخهای پایینتری به سودآوری میرسد؛ بنابراین تسعیر نرخ ارز روی سودآوری آنها کمتر است.وی اظهار داشت :فوالدیها در دوره سه ماهه سوم سال ،محصوالت خود را با نرخ
دالر  ۲۷هزار تومانی در بورس کاال قیمتگذاری کرده و فروختند ولی اکنون سفارشات آنها سختتر به فروش میرسد؛ بنابراین نقطه تعادلی برای قیمت دالر قطعاً باالتر از  ۱۸تا ۲۰
هزار تومان است و نرخ  ۱۵هزار تومانی خیلی خوشبینانه است.احمدی گفت :بازار اکنون در مرحله اضطراب و ترس است و نرخ ارز ،تنها عامل اثرگذار بر شاخص نیست ،بلکه به شب
عید نزدیک میشویم و صندوقهای بازنشستگی کشوری ،صندوق بازنشستگی نفت ،صندوق بازنشستگی فوالد و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و نیز بازنشستگی مس ،در حال
فروش سهام خود هستند و حتی اگر سهام خود را هم نفروشند ،منابعی ندارند که سهام بخرند و باید این منابع را صرف حقوق و دستمزد کارمندان و افراد تحت پوشش خود کنند؛ به
این معنا که دولت باید در  ۴۵روز آینده ،حوالی  ۴تا  ۵پایه حقوق بدهد؛ یعنی باید عالوه بر پرداخت حقوق دی ،حقوق بهمن و اسفند را در کنار عیدی ،پاداش و سنوات به کارمندان
خود بپردازد که با توجه به حجم بزرگ دولت ،این رقم بسیار کالن است؛ به همین دلیل دولت سهام خود را میفروشد و یا حداقل اینکه سهام جدید نمیخرد.این تحلیلگر بازار سرمایه با
بیان اینکه حقوقیها نگران ریزش شاخص نیستند ،گفت :سهام در حال ریزش است و حتی اگر هم به صورت مقطعی پایین آید ،آنها در اواخر اسفندماه میتوانند وارد بازار شده و خرید
کنند و درجا  ۳۰۰هزار واحد شاخص را باال ببرند؛ اینجا است که هم سهام را در کف قیمت خریدهاند و هم از قبل رشد شاخص ،سود کردهاند.

تکاپوی دولت برای پرداخت حقوق ،عیدی و سنوات

در حال حاضر مسئله بودجه هنوز مشخص نیست و برای آینده دالر ابهامات زیادی
وجود دارد .همچنین چشمانداز بازگشت ایران به بازارهای بینالمللی باز مانده است
و در تمام این موضوعات هیچ قطعیتی وجود ندارد بنا بر این نمیتوان از بازار سرمایه
پیشبینی دقیقی داشت.عضو شورای عالی بورس ادامه داد :اما اگر پول به بازار برگردد
روند ریزش شاخص متوقف خواهد شد به هر حال این روزها شاهد افزایش خروج پول
از بازار سرمایه هستیم.اسالمی همچنین با اشاره به انتشار خبری مبنی بر تشکیل بازار
برتر با دامنه نوسان  10درصد ،اظهار داشت :هیچ خبری از سوی شورای عالی بورس
درباره تشــکیل بازار برتر منتشر نشده و سازمان بورس است که درباره ریزساختارها
تصمیم میگیرد.وی با بیان اینکه شورا درباره تشکیل بازار برتر هیچ جلسهای تشکیل
نداده ،گفت :جلسه شــورای عالی فردا برگزار میشود و تصمیمی هم برای تشکیل
بازار برتر با دامنه نوسان  10درصد نگرفتهایم .سازمان بورس باید درباره تشکیل این
بازار اطالعرسانی کند.عضو شورای عالی بورس افزود :به هر حال موافق دستکاری در
سیاستگذاریهای دامنه نوسان نیستم و معتقدم باید سیاستگذاریهای بلندمدتی
در این باره صورت بگیرد تا بازار از شر این ماجرا خالص شود.اسالمی تاکید کرد :اما
به دلیل نگرانیهای اجتماعی ،اقتصاد و سیاسی از ریزش بازار در کشور ما وجود دارد،
معموالت سیاستگذاری در این بار مشکل بوده و دشوار است که درباره چنین چیزی
تصمیمگیری کنند.وی گفت :بنا بر این دامنه نوســان موضوعی است که هر از چند
گاهی درباره آن شایعاتی منتشر میشود.عضو شورای عالی بورس ادامه داد :موضوع
ایجاد بازار برتر برای چند کاال این اســت که دامنه نوسان درباره این چند کاال بازتر
شود که شورا در این باره تصمیمگیری نکرده است.

طبق آمار بانک مرکزی؛

سپردههای بانکی ۴۰درصد زیاد شد
طبق آمار بانک مرکزی ،در پایان مهرماه  ۹۹مانده ســپردهها  ۴۰.۷درصد و
مانده تسهیالت بانکی  ۴۲.۸درصد نسبت به مقطع مشابه سال قبل افزایش
یافته است.گزارش وضعیت کل مانده ســپردهها و تسهیالت ریالی و ارزی
بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان مهرماه سال 1399
حاکی از آن است که مانده کل سپردهها بالغ بر  33380.5هزار میلیارد ریال
گردیده اســت که نسبت به مقطع مشابه ســال قبل  9654.9هزار میلیارد
ریال ( 40.7درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل  6217.7هزار میلیارد
ریال ( 22.9درصد) افزایش نشان میدهد.باالترین مبلغ سپردهها مربوط به
اســتان تهران با مانده  18139.9هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط
به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل  82.4هزار میلیارد ریال است .مانده
کل تسهیالت بالغ بر  24196.2هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع
مشــابه ســال قبل  7248.4هزار میلیارد ریال ( 42.8درصد) و نسبت به
پایان ســال قبل  4840.4هزار میلیارد ریال ( 25درصد) افزایش داشــته
است .بیشترین مبلغ تسهیالت مربوط به استان تهران با مانده 15575.3
هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد
معادل  82.9هزار میلیارد ریال است.شــایان ذکر است که نسبت تسهیالت
به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی  79.8درصد است که نسبت به مقطع
مشابه سال قبل و پایان سال قبل ،به ترتیب  0.2و  0.4واحد درصد افزایش
نشان میدهد .نسبت مذکور در استان تهران  93.4درصد و استان کهگیلویه
و بویراحمد  112.4درصد اســت.بانک مرکزی اعالم کرده است که یکی از
علل مهم باال بودن رقم تسهیالت و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر
مرکزی بسیاری از شرکتها و مؤسســات تولیدی سایر استانها در استان
تهران بوده و عمده فعالیتهای بانکی آنها از طریق شعب بانکها و مؤسسات
اعتباری استان تهران انجام میشود.

کارت اعتباری تسهیالتی در راستای
افزایش قدرت خرید مصرفکنندگان
کارت اعتبــاری به عنوان ابــزاری کارآمد جهت
پرداخت تســهیالت خرد میتواند ضمن افزایش
قدرت خرید مصرفکنندگان ،زمینهساز حمایت از
تولیدملی و بهتبع آن توسعه اقتصادی کشور باشد.
یکی از مهمترین عوامل اصلی در راستای حمایت
از تولید ملی و بهتبع آن رشد و توسعه اقتصادی کشور ،ایجاد قدرت خرید
مناســب در مصرفکنندگان جهت خرید این تولیدات میباشد .در واقع
همراســتا با حمایت از تولید ملی باید حمایــت کافی در خصوص ایجاد
قدرت خرید مناســب در مصرفکنندگان نیز مــورد توجه قرار گیرد ،از
این طریق اســت که میتوان با تکمیل این فرآیند به شــکوفایی اقتصاد
ملی دست یافت.کارت اعتباری را میتوان به عنوان ابزاری مناسب جهت
دریافت تسهیالت خرد دانســت .در واقع کارت اعتباری ابزاری است که
در راستای اعطای تسهیالت خرد و افزایش قدرت خرید مصرفکنندگان
بهعنوان خدمات بانکی به ایشان ارائه میشود .مصرفکنندگان میتوانند
از این طریق ضمن دریافت تســهیالت مناسب با نرخ بازگشت پایین ،از
مزایای آن بهرهمند شوند.استفاده از تسهیالت خرد در قالب کارت اعتباری
دارای مزیتهای مختلفی اســت ،از جمله این مزایا میتوان به موارد زیر
اشاره نمود:مردم همواره ترجیح میدهند برای تهیه کاال و خدمات مورد
نیاز خود از منابع مالی در دســترس و با قدرت مدیریت مناسب استفاده
نمایند .کارت اعتباری این امکان را در اختیار ایشــان قرار میدهد.اعطای
تسهیالت خرد در قالب کارت اعتباری باعث میشود مشتریان دسترسی
سریعتری به منابع مالی الزم در قالب اعتبار خرید ،از بانکها داشته باشند
و بانکها نیز با اطمینان بیشــتر و روال اداری کمتر بتوانند این اعتبار را
برای مشتریان فراهم کنند.در این راستا بانک پاسارگاد با هدف تکمیل و
توسعه طرح «تسهیالت ارزانقیمت» و همچنین بهرهمندی هر چه بیشتر
گروه مشتریان حقیقی از تسهیالت این بانک اقدام به ارائه «کارت اعتباری
ارزانقیمت بانک پاســارگاد» کرده است.طرح کارت اعتباری ارزانقیمت
بانک پاســارگاد ،بر مبنای نتیجه اعتبارســنجی مشــتریان محترم و در
راســتای تالش در جهت گسترش هرچه بیشتر سطح مراودات ایشان با
بانک طراحی شده است .در این طرح بر اساس امتیاز سپردههای مشمول
مشتریان ،تسهیالتی در قالب عقد مرابحه و از طریق ابزار کارت اعتباری
به آنان اعطا میشــود.این طرح برای کلیه مشــتریان حقیقی که دارای
سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدتعادی یا قرضالحسنه جاری (با دسته
چک یا بدون دسته چک) هستند در نظر گرفته شده است.مشتریان جهت
بهرهمندی از مزایای این طرح پس از ثبت درخواست از طریق اپلیکیشن
«ویپاد»،باید جهت اعتبارسنجی و بررسی شرایط اعتباری خود به شعبه
عامل مراجعه نمایند.
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اینستکس؛ ژست سیاسی غرب در برابر برجام

اروپایی ها که بعد از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام ،ژســت های سیاسی متعددی
برای حفظ برجام گرفتند و راه اندازی داســتان اینســتکس هم یکی از آنها بود ،اما بی
عملی آنها در قبال تعهداتشان در قبال برجام به اینستکس هم سرایت کرد و بدتر اینکه
حاال به دنبال مقصریابی برای ناکارآمدی این ســامانه هستند.انگلیس فرانسه و آلمان
در ادامــه ادعاهای خود مبنی بر تعهد و تالشهای برای حفظ برجام ،در بهمن ۱۳۹۷
به طور رســمی اعالم کردند که اینســتکس (نام اختصاری سامانه حمایت از تبادالت
تجاری) راه اندازی شــد.مدتی بعد ،در فروردین گذشته زمانی که اولین معامله تجاری
با اینستکس صورت گرفت ،یک دیپلمات بلندپایه جمهوری اسالم ایران در اروپا درباره
آینده این سازوکار ابراز تردید کرد و گفت که تهران نسبت به مزایای آن چندان امیدوار
و به همین خاطر پیگیر نیســت .وی افزود که طرف اروپایی موضوع اینســتکس را در
جلسات با مقامهای ایرانی پیش کشیده و درباره پیشرفتهای آن گزارش میدهد.ابزار
حمایــت از مبادالت تجــاری ( )Instrument in Support of Trade Exchangesبه اختصار
اینستکس ( )INSTEXیا سامانهٔ حمایت از مبادالت تجاری ،یک ابزار ویژهٔ مالی است که
در بهمن  ۱۳۹۷یعنی  ۹ماه بعد از خروج یکجانبه آمریکا از برجام توسط فرانسه ،آلمان
و انگلیس برای تسهیل تجارت غیردالری با ایران ایجاد شد.وی با بیان اینکه جمهوری
اســامی برای ادامه تعامل سازنده با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو بر اساس احترام و
تأمیــن منافع متقابل آمادگی دارد عنوان کرد که با توجــه به اجرای محدود ،ناقص و
همراه بــا تأخیر فراوان تعهدات این اتحادیه در بیانیــهای که متعاقب خروج آمریکا از
برجام صادر شد ،اتحادیه اروپا باید تعهدات خود را برای بهرهمندی مردم ایران از منافع
اقتصادی برجام تســریع کند .همان زمان نورمن المونت فرستاده ویژه دولت انگلیس
در امور تجاری با ایران عنوان کرد که راهاندازی این سازوکار به دلیل مخالفتهای جدی
آمریکا به طول انجامید .او با این حال ابراز امیدواری کرد که این سازوکار در آینده بتواند
بخشی از تعهدات طرف اروپایی به جبران تحریمهای آمریکا و پرداخت بدهی های نفتی
ایران منجر شــود.هرچه بیشتر زمان گذشت نواقص این سازوکار نمایان تر ،و مشخص
شــد که شرکتهای اروپایی از ترس تحریمهای دولت ترامپ ،حاضر به استفاده از این
ســازوکار نیســتند .دولتهای اروپایی هم با دست تحریمهای آمریکا را پس زده و با پا
پیش کشــیدند.آنچنان که مدیر وقت بخش تجاری ســفارت انگلیس در تهران تیرماه
 ۱۳۹۷گفت :ما شــرکتهای انگلیسی را مادامی تشویق میکنیم تا فرصتهای تجاری
در ایران را شناسایی کرده و آنهایی که در ایران هستند نیز به فعالیتهای خود ادامه
دهند که «موقعیت خود را در آمریکا به مخاطره نیندازند»یک دیپلمات بلند پایه اروپایی
نیز که خواست نامش فاش نشود بیان داشت که اینستکس «عملیاتی شده اما شرکت

اولین سفر خارجی بایدن به انگلیس
خواهد بود

یک نشریه انگلیسی اعالم کرد نخستین سفر خارجی رئیس جمهور منتخب
آمریکا به لندن خواهد بود .نشریه تلگراف به نقل از منابع آگاه نوشت جو بایدن
قصد ندارد به دلیل بیماری همه گیر کرونا تا فصل تابســتان به سفر خارجی
برود.به نوشــته این نشریه انگلیسی ظاهرا بایدن می خواهد تمرکز خود را بر
رویه مســائل داخلی ایاالت متحده بگذارد.تلگراف افزود انگلیس اولین مقصد
سفر خارجی بایدن به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود
و احتماال زمان این سفر برای پاییز تعیین شده است.
زاخارووا در واکنش به اظهارنظر مداخله جویانه یک مقام آمریکایی؛

مقامات غربی بهتر است بر حل مشکالت
داخلی خود تمرکز کنند

زاخارووا :مقامات غربی بهتر است بر حل مشکالت داخلی خود تمرکز کنند
ســخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به اظهارنظر مداخله جویانه یک
مقام آمریکایی در مورد بازداشــت «آلکســی ناوالنی» ،به مقامات کشورهای
غربی توصیه کرد که بر حل مشــکالت داخلــی خود تمرکز کنند.به گزارش
اسپوتنیک ،در پی بازداشت «آلکســی ناوالنی» از منتقدان دولت روسیه در
هنگام ورود به فرودگاه مســکو« ،جیک ســالیوان» مشاور امنیت ملی «جو
بایدن» رئیس جمهور منتخب آمریکا در اقدامی مداخله جویانه با انتشار یک
پیام توئیتری «خواســتار آزادی فوری ناوالنــی و محاکمه عامالن این حمله
ظالمانه به زندگی این منتقد روس شــد!».جیک ســالیوان در ادامه این پیام
توئیتری مدعی شد که «حمله های [مقامات کاخ] کرملین به آقای ناوالنی نه
تنها نقض حقوق بشر بلکه توهینی آشکار به آن دسته از مردم روسیه است که
میخواهند صدایشان شنیده شود».در واکنش به اظهارنظر مداخله جویانه این
مقام آمریکایی« ،ماریا زاخارووا» ســخنگوی وزارت خارجه روسیه به مقامات
خارجی به خصوص کشورهای غربی توصیه کرد که موازین حقوق بین الملل
را رعایت کرده ،به قوانین ملی کشورهای مستقل تجاوز نکرده و [در عوض] بر
حل مشکالت داخلی خود تمرکز کنند.گفتنی است« ،آلکسی ناوالنی» یکی
از منتقدان دولت روســیه روز یکشنبه برای نخستین بار از زمان مسمومیت
ادعایی خود در تابستان گذشته از آلمان عازم روسیه شد؛ اما به محض ورود به
فرودگاه مسکو توسط پلیس روسیه بازداشت شد.سازمان خدمات زندان مسکو
نقض محکومیت زندان تعلیقی
در بیانیــهای اعالم کرد که ناوالنی به دلیــل ِ
خود بازداشــت شده و تا زمان برگزاری جلســه دادگاه در ماه میالدی جاری
در بازداشــت خواهد بود.اکنون ناوالنی با احتمال محکوم شــدن به  ۳سال و
نیم حبس روبروست.
گراهام:

محاکمه ترامپ حزب جمهوریخواه
را از بین میبرد

رئیس کمیته قضایی ســنای آمریکا پذیرفتن استیضاح دونالد ترامپ پس از
اتمام دوره ریاست جمهوری را باعث از بین رفتن حزب جمهوریخواه دانست.
به گزارش ایرنا ،لیندســی گراهام در گفتوگو با شــبکه خبری فاکس نیوز،
برگزاری محکمه اســتیضاح ترامپ پس از دوره ریاست جمهوری را بیفایده
دانست و خواستار آن شد که جو بایدن رئیس جمهوری منتخب با یک تماس
تلفنی ،به آن پایان دهــد.وی خطاب به جمهوریخواهان که برخی از آنها با
محاکمه ترامپ موافقت دارند ،گفت :اگر ما استیضاح غیرقانونی دونالد ترامپ
را پس از پایان کار او بپذیریم  ،حزب را از بین میبرد.این سناتور جمهوریخواه
درباره احتمال مطرح شــده برای عفو مجرمــان یورش  ۱۷دی ماه به کنگره
آمریکا هم اظهار کرد :هرگونه بخشــش احتمالی برای افرادی که در آشــوب
شرکت داشتند ،میراث رئیس جمهوری ترامپ را لکه دار میکند.این سناتور
کارولینای جنوبی ادامه داد هرکسی که در شورش منجر به کشته شدن پنج
نفر شــد ،دخیل بوده است ،مقررات کنگره را نقض کرده و باید به طور کامال
قانونی ،مورد پیگرد قرار گیرد.گراهام تاکید کرد :شــما امنیت کنگره را نقض
کردید ،جلسه مشترک کنگره را قطع و سعی کردید که ارعاب و حمله کنید،
باید به طور کامل تحت پیگرد قانونی قرار بگیرید.

اقالم دارویی با استفاده از منابع موجود مالی ایران در سوئیس بود ».وی ضمن قدردانی
و استقبال از تالشهای سوئیس در پیگیری این کانال مالی تاکید کرد« :ما در عین حال
به دلیــل برخی اقدامات مخرب ایاالت متحده در قبال این کانال مالی ،به نیات آمریکا
تردید جدی داریم .البته روشــن است که تمام اقداماتی که تاکنون از طریق این کانال
مالی صورت گرفته با داراییهای ایران نزد سوئیس بوده است و اگر این کانال با رهایی
از فشــارهای آمریکا بتواند با بهرهبرداری از سپردههای ایران نزد کشورهای دیگر ارسال
کاال و دارو را تســهیل کند ،ما از آن استقبال میکنیم».از این منظر شاید بتوان نقش
موثرتری را برای کانال مالی سوئیس در قیاس با سازوکاری پرمدعا اما ناقص و ناکارآمد
در نظر گرفت که جز منت و ژست سیاسی دولتهای اروپایی به نام پایبندی به برجام،
ثمن بخسی برای ملت ایران سود نداشت«.مایکل توکاس» رئیس پیشین اتاق بازرگانی
آلمان و ایران بر خالف مقامات کشــورش معقتد است که اینستکس هیچ نقش موثری
در مناسبات تجاری با ایران نداشته و نخواهد داشت .وی در گفتوگوی بیان داشت که
با نگاه مثبت به آینده و لغو تحریمها علیه ایران «میتوان این ســازوکار را تعطیل کرد
چون اصراف پول اســت».اینک که به نظر میرسد اینستکس آخرین نفسهای خود را
میکشــد یک مقام وزارت خارجه آلمان ،با طــرح ادعایی تازه و خالف واقع ،جمهوری
اسالمی را مسئول عمکرد ناموفق اینستکس معرفی کرده است« .آنتیه لندرتزه» گفته
اســت «شمار زیادی از شرکتهای اروپایی نسبت به همکاری تجاری با اینستکس ابراز
عالقه کردند و وارد مذاکره شدند» اما جمهوری اسالمی «با هیچکدام از معامالت موافقت
نکرده است»این در حالیست که بانک مرکزی در حساب رسمی توییتری خود ضمن رد
این ادعا توضیح داد« :کانال اینستکس برای نجات برجام طراحی شد اما کار نکرد چون
کشورهای اروپایی شجاعت کافی برای اعمال قدرت اقتصادی ملی و مستقل خویش را
نداشتند .همچنین آنان هیچ راهی برای تامین مالی اینستکس نیافتند ».در این اطالعیه
تاکید شده است که اینستکس قرار بود روابط تجاری ایران و اروپا را فارغ از تحریم های
آمریکا شــکل دهد نه آن که آن را تحت تحریم ها تعریف کند».آلمان پیشتر هم طرح
توافق گســتردهتری را با ایران مطرح کرده بود که این رفتارها نشــان دهنده استیصال
برلین و شرکایش بین فشارهای آمریکا و اراده جمهوری اسالمی است .هرچند اتحادیه و
سه کشور اروپایی با پایان دوران ریاست جمهوری ترامپ خود را پیروز میدان دیپلماسی
و آزمون سخت حفظ برجام میدانند اما به گواه تاریخ ضعف آنها دربرابر آمریکا برمال
شد .محمد جواد وزیر امور خارجه کشورمان نیز با بیان اینکه رهبران سه کشور اروپایی
هیچ کاری برای حفظ برجام انجام ندادهاند ،تصریح کرد :این به خاطر ایران اســت که
برجام زنده است ،نه سه کشور اروپایی.

ها بایستی با آن کار کنند .ما نمی توانیم آنها را وادار کنیم که با ایران کار کنند .شرکت
هایــی که با آمریکا کار می کنند تمایلی به کار با ایران ندارند» .وی توضیح داد « :آنها
نگران تحریمهای آمریکا هستند و نمی خواهند اولین شرکتی باشند که از این سازوکار
استفاده می کنند».

کانال مالی سوئیس
درســت یک سال بعد از اثبات ناکارآمدی اینســتکس ،دولت سوئیس نوید راه اندازی
کانال مالی جدیدی را برای تبادل کاالهای دارویی و کشاورزی با ایران داد .بهمن ۱۳۹۸
گزارش شد که نخستین پرداخت برای محموله ای از دارو به مقصد ایران مورد موافقت
قرار گرفت .این محموله شامل داروهای مربوط به سرطان و نیز داروهای مورد نیاز برای
پیونــد اعضا بود که ارزش آنها به  ۲.۳میلیون یورو میرســید«.اروین بولینگر» رئیس
بخش اقتصادی روابط دوجانبه وزارت اقتصاد سوئیس همان زمان گفت که پس از خروج
آمریکا از برجام ،کار برای شرکتها و بانکها به منظور تامین منابع مالی همکاریهای
اقتصادی ،حتی در حوزه اقالمی که تحریم نبودند دشوار بود.وی با بیان اینکه سوئیس
موفق به انجام هماهنگیهای بینالمللی الزم درخصوص سازوکار جدید شده است ،بیان
داشــت :اهمیت سازوکار در این است که می تواند انتقال دارو به ایران را تضمین کند.
این مقام سوئیســی درباره تفاوت این ســازوکار با اینستکس هم گفت :این سازوکار به
عنوان یک شرکت از سوی کشورهای اروپایی ثبت شده ،اما ما از ابتدا با مقامات آمریکا،
وزارت خزانــه داری و دفتر کنترل ســرمایههای خارجی در تماس بودیم ،ریز اطالعات
شــرکتهایی را که در این سازوکار همکاری میکنند با آمریکا به اشتراک میگذاریم؛
معامــات را به طور دقیــق ارزیابی می کنیم و برخی از این اطالعــات را با آمریکا به
اشتراک میگذاریم.بولینگر نتیجه گرفت که این ابتکار نتیجه رایزنی مقام های سوئیس
با مقامهای آمریکا و ایران است که از این لحاظ با اینستکس متفاوت است.سرمایههای
خارجی در تماس بودیم ،ریز اطالعات شــرکتهایی را که در این ســازوکار همکاری
میکنند با آمریکا به اشــتراک میگذاریم؛ معامالت را به طور دقیق ارزیابی می کنیم
و برخی از این اطالعات را با آمریکا به اشتراک میگذاریم.بولینگر نتیجه گرفت که این
ابتکار نتیجه رایزنی مقام های سوئیس با مقامهای آمریکا و ایران است که از این لحاظ با
اینستکس متفاوت است.شهریور ماه گذشته «سعید خطیبزاده» سخنگوی وزارت امور
خارجه گفت« :تاکنون دو مورد تراکنش از طریق کانال ســوئیس انجام شده که اولین
مورد آن به صورت آزمایشــی در بهمن ماه سال گذشته صورت پذیرفت .در خرداد ماه
سال جاری هم اولین عملیات رسمی اینکانال انجام گرفت که هر دو مورد شامل انتقال

احتمال بستن پایگاه نظامی ترکیه در قطر

تغییر گسترده در مواضع خارجی آنکارا

«یاشــار آکیس» عضــو کنونی حزب
عدالت و توســعه و وزیر خارجه اسبق
ترکیه از احتمال بســتن پایگاه نظامی
آنکارا در قطر و تغییرات گســترده در
سیاســت خارجی ترکیه خبر داد.وزیر
خارجه اسبق ترکیه با اشاره به روی کار
آمدن قریبالوقوع جو بایدن در آمریکا،
آغاز روند آشــتی قطر و  4کشور عربی
و توافقهای ســازش برخی کشورهای
عربی با رژیم صهیونیستی تاکید کرد،
احتمال اعمال تغییرات گســترده در
سیاســت خارجی آنکارا وجود دارد.بنا
بر گزارش روزنامه «زمان» چاپ ترکیه،
وزیر خارجه پیشــین ترکیه اعالم کرد

محتمل اســت که دولت این کشور در
سیاست خارجی خود تغییراتی اعمال
کند و بستن پایگاه نظامی آنکارا در قطر
هم محتمل است.به گفته یاشار آکیس
که عضو حزب عدالت و توســعه ترکیه
اســت ،آنکارا در حال انجام دیدارها و
رایزنیهای بسیاری با مقامهای مختلف
به منظور بهبود روابط خود با کشورهای
عربی حاشــیه خلیج فارس اســت و
دیدار اخیر اردوغان با ســعد الحریری
نخســتوزیر مکلف لبنان از جمله این
دیدارها بوده اســت.وزیر خارجه اسبق
ترکیه اعالم کــرد ،آمدن جو بایدن به
ریاست جمهوری آمریکا و تغییر موازنه

آشوب در شهرهای تونس برای دومین شب متوالی

در منطقه غرب آسیا به دلیل توافقهای
اخیــر بین برخی کشــورهای عربی با
رژیم صهیونیستی ،دارند به ترکیه برای
تغییر مواضع سیاســت خارجی خود
فشــار وارد میکنند.این سیاســتمدار
 82ساله و عضو کنونی حزب عدالت و
توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان
درباره تعطیلی پایگاه نظامی آنکارا در
قطــر هم صحبت کرد و این موضوع را
محتمل دانست.به گفته آکیس ،ترکیه
هم اکنون در میان کشــورهای عربی
که دارای اختالفات بســیاری هستند
زندگی میکند اما در صورت برگشــت
روابط عربستان سعودی و قطر به حالت

تعدادی از شهرهای تونس از جمله پایتخت این کشور برای دومین شب متوالی شاهد
تظاهرات اعتراضآمیز و درگیری با نیروهای پلیس بود ،.تعدادی از شــهرهای تونس
(دیشــب) نیز برای دومین شب متوالی شاهد برگزاری تظاهرات در اعتراض به اوضاع
نابســامان اقتصادی و اجتماعی بود.وزارت کشور تونس پیشتر اعالم کرده بود که در
ناآرامیهای روز شــنبه بیش از  ۲۴۰نفر بازداشت شــدهاند که اغلب جوان و نوجوان
هستند.خبرگزاری رویترز گزارش داد که منطقه التضامن در تونس پایتخت این کشور
شاهد درگیری بین نیروهای ضد شورش و نوجوانانی بود که به سمت نیروهای پلیس
سنگ پرتاب میکردند و نیروهای امنیتی نیز برای پراکنده کردن معترضان به استفاده
از گاز اشــکآور متوسل شدند.همچنین منطقه المنهیله ،شهر باجه در شمال تونس،
شهرک سبطیه و القصرین نیز شاهد درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی بود.در
شهرک حلمه در استان سیدی بوزید نیز نیروهای پلیس برای پراکنده کردن معترضانی
که با آتش زدن الســتیکهای خودرو خیابانها را مســدود کرده بودند ،به استفاده از
گاز اشکآور متوسل شدند.در همین رابطه «ولید حکیمه» سخنگوی نیروهای امنیت
داخلی تونس گفت که نیروهای ضد شورش  ۲۴۲نفر را که اکثر آنها نوجوان و کودک
بودند ،بازداشــت کردند.به گفته وی این افراد اقدام به تخریب اموال عمومی و سرقت
از مغازهها و بانکها کردهاند.از دو ماه پیش تونس به صورت پراکنده شاهد اعتراضاتی
در برخی مناطق در اعتراض به شرایط معیشتی و بیکاری است.این اعتراضات همزمان
با دهمین سالروز انقالب تونس آغاز شده است ،انقالبی که در اعتراض به فقر ،فساد و
وضعیت نابسامان معیشتی آغاز و در نهایت به سرنگونی رژیم «زین العابدین بن علی»
منتهی شد.

قبلی خود ،محتمل اســت که ترکیه
پایگاه نظامی خــود در قطر را تعطیل
کند.اظهــارات این هــم حزبی رجب
طیــب اردوغان رئیسجمهــور ترکیه
در شــرایطی مطرح شده که به دنبال
نشست شانزدهم دی ماه سران شورای
همکاری خلیج فارس بــا حضور امیر
قطر ،ریاض و دوحه از تالش برای پایان
اختالفات خبــر دادند.چهل و یکمین
نشست ســران شورای همکاری خلیج
فارس به میزبانی عربستان سعودی بعد
از نزدیک به چهار ســال تنش و قطع
کامل روابط بین محور ریاض (امارات،
بحرین و مصر) با قطر برگزار شد

رئیس جمهور کره جنوبی:

بایدن باید راه ترامپ را در مذاکره با
کره شمالی ادامه دهد

رئیس جمهور کره جنوبی مدعی اســت که ترامپ در مذاکره با کره
شــمالی دستاوردهایی داشــت که دولت آتی واشنگتن نباید آنها را
نادیده بگیرد.به گزارش رویترز« ،مون جائه این» رئیس جمهور کره
جنوبــی می گوید «جو بایدن» رئیــس جمهور منتخب آمریکا باید
راه دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی این کشــور را مبنی بر مذاکره
با «کیم جونگ اون» رهبر کره شــمالی ادامه دهد.مون که پیشنهاد
میانجیگری بین واشنگتن-پیونگ یانگ را مطرح کرده ،می گوید در
اولین فرصت تالش خواهد کرد تا کره شــمالی را به اولویت سیاست
خارجی بایــدن تبدیل و وی را به پیــروی از توافق اولیه ای که در
نشست ســنگاپور میان ترامپ و کیم حاصل شد؛ ترغیب کند.مون
در این باره گفت :تحلیف دولت بایدن نقطه تحولی برای آغاز دوباره
مذاکرات آمریکا-کره شــمالی و همچنین کره جنوبی-کره شمالی
آن هم با پشــتوانه دستاوردهای دولت ترامپ خواهد بود .چنانچه به
بیانیه نشست سنگاپور استناد و اقدامات ملموسی اتخاذ کنیم ،سرعت
مذاکــره افزایش خواهد یافت.اظهارات رئیس جمهور کره جنوبی در
حالی ایراد شد که دیدارهای دوجانبه ترامپ و کیم به رغم شکستن
یخ رابطه ،عمال دســتاورد ملموسی نداشت و در نهایت ،واشنگتن به
عدم جدیت در پیشبرد مذاکره متهم شد.
یک روز قبل از ترک کاخ سفید؛

ترامپ حکم عفو یا تخفیف مجازات  ۱۰۰تَن را صادر می کند

گفته می شود که رئیس جمهور فعلی آمریکا لیست بلندباالیی از افرادی که مشمول عفو یا تخفیف مجازات هستند تهیه کرده
که در روز سه شنبه آن را علنی خواهد کرد.سه منبع آگاه به خبرگزاری سی ان ان گفته اند که دونالد ترامپ رئیس جمهور
فعلی آمریکا قصد دارد یک روز قبل از ترک کاخ سفید ،حدود یکصد فرمان عفو یا تخفیف از مجازات صادر کند.گفته می شود
که دیروز یکشنبه ،جلسه ای پیرامون این موضوع در کاخ سفید تشکیل شده است.ظاهرا قرار بوده اسامی افراد مشمول عفو در
ایام کریسمس اعالم شود حال آنکه دغدغه ترامپ برای رسیدگی به ادعای تقلب انتخاباتی  ۲۰۲۰و همچنین حادثه حمله به
کنگره آمریکا در تاریخ  ۶ژانویه ( ۱۷دی) ،این اقدام را به تاخیر انداخت.ظاهرا ً لیست بلند باالیی که روز سه شنبه علنی خواهد
شد شامل نام ترامپ نمی شود .پیشتر این گمانه زنی وجود داشت که او بخواهد خودش را از بابت اتهامات آتی که از جانب
حزب دموکرات تهدیدش می کند؛ مورد عفو قرار دهد.همچنین انتظار نمی رود به رغم درخواست ها برای عفو «جولیان آسانژ» بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکیلیکس،
نام او هم در این لیست موجود باشد.پیشتر گفته شده بود که احتماالً «استیو بانون» استراتژیست سابق کاخ سفید که متهم به کالهبرداری از کمپین مالی کمک به
ساخت دیوار مرزی مکزیک است ،مشمول عفو خواهد شد.طبق پیش بینی ها ،افراد مشمول عفو ترامپ ،ترکیبی از متحدان نزدیک او و همچنین مجرمینی خواهند
بود که به صالحدید دستگاه قضایی ،از تخفیف در مجازات برخوردار می شوند.
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نگـــاه
در سفر وزیر خارجه عربستان به مسکو
چه گذشت؟

«ســرگئی الوروف» وزیرخارجه روسیه درآســتانه خروج ترامپ از کاخ سفید و
تحلیف بایدن میزبان همتای عربســتانی خود بود،حال تحلیلگران احتمال می
دهند استقبال مسکو از « فیصل بن فرحان» حامل برخی پیام های منطقه ای
باشد.وزیر خارجه روسیه در پایان مذاکرات با فرحان که پنجشنبه گذشته انجام
شد به طرف سعودی گفت که روسیه آماده است نگرانی های ریاض را به ایران
منتقل کند.اظهارات وزیران خارجه روســیه و عربستان زمانی اهمیت مضاعفی
پیدا می کند که مســکو از ســفر قریب الوقوع « محمد جواد ظریف» وزیر امور
خارجه جمهوری اســامی ایران به روسیه خبر داد.ناظران می گویند که مسکو
بارها تالش کرده است بانی گفت و گو میان ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج
فارس باشــد برهمین اســاس امیدوار به یافتن زبان مشترکی برای صلح میان
پادشاهای های عرب و جمهوری اســامی ایران است .طرح امنیتی روسیه در
منطقه خلیج فارس هم در همین راستا به سازمان ملل ارائه شده است .در این
دیدار هم ســرگئی الوروف به همتای سعودی خود گفت که روسیه عالقه مند
به گفت و گو بین ایران و کشــورهای عربی اســت و آماده کمک به آنها در این
مسیر اســت.الوروف میزبان فیصل بن فرحان همتای عربستانی خود به عنوان
اولین مهمان عالی رتبه خارجی در ســال جاری میالدی بود .این دیدار تقریباً
بالفاصله پس از آشــتی صریح عربستان سعودی و سه کشور عربی دیگر با قطر
صورت گرفت.تا قبل از این سفر  ،الوروف و فیصل بن فرحان هرگز با هم مالقاتی
نداشــته بودند اگرچه صحبت تلفنی داشتند.بن فرحان یکی از اعضای خاندان
حاکم سعودی است  .به گفته رسانه های روسی او در اکتبر  2019به پست وزیر
خارجه منصوب شد .او  46سال سن دارد متولد و تحصیل کرده در آلمان است
و به زبان های آلمانی و انگلیسی روان صحبت می کند .وزیران خارجه دو کشور
در یک کنفرانس مطبوعاتی جزئیات مذاکراتشان را شرح دادند ،از همکاری های
دو جانبه تا دســتور کار منطقه ای.وزیر سعودی گفت :دو کشور مدت  30سال
است که احیای روابط دو جانبه را جشن می گیرند.الوروف هم خاطرنشان کرد
که تجارت دو طرف در حال رشــد است و نزدیک به  1.5میلیارد دالر است در
حالی که در ســال  ، 2018این رقم به سختی از یک میلیارد دالر فراتر رفت.در
ماه گذشــته میالدی نیز  ،الکساندر نوواک معاون نخست وزیر روسیه و رئیس
مشــترک کمیسیون بین دولتی تجارت و همکاری اقتصادی روسیه و عربستان
قــول دادند که در پایان مــاه مارس  ، 2021هر دو طرف  74پروژه مشــترک
جدید ارائه دهند.به گفته سرگئی الوروف  ،مسکو و ریاض به طور فعال در حال
همکاری در زمینه هایی مانند فضا و انرژی هسته ای هستند .وزیر خارجه روسیه
همچنین به مذاکرات در حال انجام در مورد برگزاری مرحله ســوم آزمایشــات
بالینی واکسن اســپوتنیک وی در پادشاهی عربستان و بومی سازی تولید آن
اشــاره کرد.این در حالی است که به نوشــته روزنامه کامرسانت ولیعهد محمد
بن سلمان از اولین کسانی بود که خود را با واکسن فایزر واکسینه کرد و ملک
سلمان  85ساله نیز تصمیم گرفت در ژانویه ( ماه جاری میالدی خود را واکسینه
کند.هر دو وزیر اظهار نظرهای مشترکی شامل پشتیبانی از گفت و گوی ملی در
لیبی و سوریه  ،تالش های سازمان ملل برای آشتی در یمن  ،لزوم از سرگیری
مذاکرات فلسطین و اسرائیل را مطرح کردند.اما وزیر سعودی در ادامه ،ادعاهای
ضد ایرانی خود را تکرار و بدون اشــاره به حمایت های مالی و تســلیحاتی این
رژیم از تروریست ها بویژه گروه تروریستی داعش ،تهران را متهم کرد که امنیت
منطقه را تضعیف می کند .وی در ادامه اتهامات بی اســاس علیه ایران ،مدعی
حمایت تهران از «انصاراهلل» بمن و تهیه ســاح برای آن شــد  .این گفته وزیر
سعودی در حالی است که بر اساس شواهد منبع اصلی تامین کننده مالی گروه
های تروریســتی حکومت آل ســعود بوده است و این دولت بود که به یمن نیز
حملــه کرد .به ادعای فیصل بن فرحان  ،تصمیم اخیر واشــنگتن برای افزودن
انصاراهلل به لیســت تروریســتی ایاالت متحده  ،تالش سازمان ملل برای آشتی
نیروهای یمنی را خدشــه دار نخواهد کرد .وی گفت« :ما از تالش های سازمان
ملل برای تحقق صلح در یمن حمایت می کنیم  ،اما معتقدیم که تصمیم ایاالت
متحده تأثیر منفی بر روند سیاسی مانند اقدامات حوثی ها نخواهد داشت».و در
اینجا اولین اختالف با سرگئی الوروف پیدا شد چون الوروف در واکنش به ادعای
وزیر ســعودی گفت« :من خیلی دوست دارم که این پیش بینی محقق شود و
روند سیاسی لطمه ای نبیند  ،اما بسیاری از جمله نمایندگان سازمان ملل متحد
از تأثیر منفی اقدام آمریکا در تروریستی خواندن انصاراهلل ابراز نگرانی می کنند.
در این سفر برای دومین بار و در پاسخ به سواالت روزنامه نگاران  ،بحث پیرامون
ایران مطرح شــد.وزیر خارجه عربستان در پاسخ سوال خبرنگاران مدعی شد تا
زمانی که تهران در نقش خود در امور منطقه تجدید نظر نکند و از گســترش
ایدئولوژی خودداری نکند ،نمی توان درباره هیچ گونه تعاملی با آن صحبت کرد.
این ادعای وزیر ســعودی در حالی است که وزیر خارجه ایران اعالم کرده است
ما برای مذاکره با همسایگان آماده هستیم و میتوانیم بدون دخالت خارجیها،
مستقیماً با هم صحبت کنیم «.حسن روحانی» رئیس جمهوری اسالمی ایران
هم طرحی را به ســازمان ملل متحد تحت عنوان « صلح و امنیت تنگه هرمز»
ارائه کرده و تهران همچنان امیدوار اســت با اجــرای این طرح و بدون دخالت
بیگانگان و با همکاری کشورهای منطقه  ،امنیت این منطقه تامین شود .اظهارات
دیپلمات ســعودی و طرح اتهامات بیاساس علیه تهران حاکی از این است که
دولتمردان ســعودی همچنان گرفتار ذهنیات مبتنی بر توهم توطئه نسبت به
ایران هستند .تاریخ روابط تهران و ریاض پرفراز و نشیب و در اغلب اوقات تنش
آلود بوده اســت .هر چند مقاطع کوتاه همکاری بین دو کشور منافع زیادی هم
برای دو کشور و هم برای ثبات و امنیت منطقه به دنبال داشته است با این حال
ریاض مســیر تعامل و تفاهم را انتخاب نکــرده و تالش کرده با کمک متحدان
فرامنطقهای خود مســیر تقابل با تهران را طی کند .اما سرگئی الوروف در آن
کنفرانس مطبوعاتی با همتای سعودی خود گفت که روسیه عالقه مند به گفت
و گو بین ایران و کشورهای عربی است و آماده کمک به آنها در این مسیر است.
الورف طرح امنیتی روســیه در منطقه خلیج فارس را خاطر نشــان کرد .طرح
امنیت گروهی خلیج فارس که از ســوی روســیه دو سال پیش به سازمان ملل
ارائه شــده است بر مشارکت همه کشورهای منطقه در تامین امنیت آن تاکید
دارد و پنج عضو دائمی شورای امنیت و برخی سازمان های بین المللی ازجمله
ســازمان ملل می توانند در آن به عنوان ناظر حضور داشته باشند .آقای الوروف
گفت« :ما می فهمیم که عربستان سعودی همچنین نگران برخی اقدامات ایران
در منطقه اســت اما همه این موضوعات را می توان در کنفرانســی که روسیه
پیشنهاد می کند نگرانی های دو طرف را مطرح کرد .به گفته الوروف  ،آشتی
چهار کشــور عربی (عربستان سعودی  ،امارات متحده عربی  ،مصر و بحرین) با
قطر  ،که در اوایل ژانویه ســال جاری میالدی صورت گرفت  ،ممکن اســت به
اجرای ایده های روسیه برای تقویت امنیت در منطقه خلیج فارس کمک کند.
مسکو معتقد است که پس از عادی سازی روابط بین اعراب  ،زمان گفت و گو با
ایران فرا می رسد البته در صورتی که این امر با مانع سازی از خارج  ،در درجه
اول از سوی دولت جدید ایاالت متحده مواجه نشود .روسها معتقدند این آمریکا
بوده اســت که تاکنون مانع اجرای اجرای این طرح آشــتی شده است.سرگئی
الوروف قول داد که شــخصاً تمام نگرانی های ریاض را به محمدجواد ظریف ،
وزیر امور خارجه ایران  ،که انتظار می رود در پایان ماه ژانویه به مســکو سفری
داشته باشد ،منتقل کند.
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چهره روز
گریگوری پرلمان
گریگوری یاکولویچ پرلمان ریاضیدانی روسی است .وی به
دلیل اثبات حدس پوانکاره ،مسئلهای که یک قرن ذهن
بسیاری از ریاضیدانان را به خود مشغول کرده بود ،برنده
مدال فیلدز در ســال  ۲۰۰۶شد که عالیترین جایزه در
زمینهٔ ریاضیات اســت .این نابغه بزرگترین افتخار دنیای
ریاضی جهان را کســب کرد اما از پذیرش این جایزه سر
باز زد و گفــت «من به پول یا شــهرت عالقهای ندارم؛
نمیخواهــم مثل یک حیوان در بــاغ وحش به نمایش
گذاشــته شــوم ».در  ۲۲دســامبر  ،۲۰۰۶مجله علمی
ســاینس اثبات حدس پوانکاره را به عنوان تحول علمی
سال به رسمیت شناخت که نخستین باری بود که چنین
تحولی در زمینه ریاضی رخ میداد .جان بال ،رئیس مرکز
جهانی ریاضیدانان ،گفت که وی شخصاً از پرلمان خواسته بود .تا این جایزه را ببرد ،اما پرلمان به او گفته
که از آنجایی که خودش را جزو جامعه ریاضیدانان جهانی نمیداند و احساس تکافتادگی میکند این
جایــزه را نمیپذیرد .آقای پرلمان به خبرنگار یکــی از روزنامههای بریتانیا دربارهٔ علت نپذیرفتن جایزه
مؤسسه کلی گفت« :من همه آنچه را که میخواهم ،در اختیار دارم ».او برنده جایزه نقدی به ارزش یک
میلیون دالر هم شده بود که البته این جایزه در مورد تئوری او در مورد فضای چند بعدی به او تعلق یافته،
اما او این جایزه را هم نپذیرفت .او برنده المپیاد ریاضی تمام روسی شدهاست .او مشارکتهای تحولسازی
در هندسه ریمانی و توپولوژی هندسی داشتهاست .در  ،۱۹۹۲برای یک ترم به مؤسسه ریاضی کورانت و
دانشگاه نیویورک و دانشگاه استونی بروک دعوت شد و به کار روی خمینهها پرداخت .سپس به دانشگاه
کالیفرنیا ،برکلی رفت .از دانشگاههای برتر آمریکا چون دانشگاه پرینستون و دانشگاه استنفورد پیشنهاد
کار گرفت ولی همه را رد کرد و در تابســتان  ۱۹۹۵برای کاری صرفاً پژوهشی به مؤسسه استلکوف در
سن پیترزبورگ رفت.

از هر دری خبری

باغ میوه های سنگی؛ از جاذبههای استان کرمان و شهر سیرجان

ورزشی

اختالل عملکردی که باعث نابینایی میشود و  200میلیون نفر را در سراسر
جهان تحت تأثیر قرار داده اســت ،به لطف یک تحقیق تجربی و بررسی
همتا شده ،مراحل اولیه و آزمایشی را در درمان نابینایی پشت سر گذاشته
است .طبق مطالعهای ،سلولهای شبکیه گرفته شده از سلولهای بنیادی
چشم جسدها در پیوند روی چشم میمونها زنده ماندند .محققان به منظور
بازگرداندن جمعیت ســلولها و بهبود اختالل عملکرد آنها ،ســلولهای
بنیادی شــبکیه اهدایی را از چشم جسد افراد بزرگسال استخراج کردند.
سپس آنها را به سلولهای " "RPEتبدیل کرده و به چشم میمونها پیوند
زدند .در نهایت مشاهده شد که سلولهای " "RPEپیوند زده شده به چشم
میمونها حداقل به مدت سه ماه بدون عوارض جانبی مانند حمله سیستم
ایمنی یا حساسیت به نور زنده ماندند.

پیشنهاد
وقتی کسی درختهای چهارباغ را بشمارد
رمان «وقتی کســی درختهای چهارباغ را بشمارد»
نوشــته فاطمه سرمشــقی اســت که در نشر آموت
منتشرشــده و در  ۱۶۸صفحه با شــمارگان ۱۱۰۰
نسخه و قیمت  ۳۳هزار تومان در دسترس مخاطبان
قرار گرفته اســت .در پشــت جلد کتاب نوشته شده
است :چهارباغ پر از قصه بود ،قصههایی که کسی جز
اهالــی آنها را باور نمیکــرد؛ اگر به گوش غریبهای
میرســید ،لب ورمیچید کــه روزگار این قصهها و
حکایتها گذشته .دیگر کسی جرأت نمیکرد آنها را
تعریف کند ،و قصهها در سینه پیرمردها و پیرزنهایی
حبس شدند که دیگر نوههایشــان ه م زبانشان را
نمیفهمیدنــد .مردم چهارباغ را میدیدند ،از کنارش
میگذشتند اما کســی نمیدانست چرا آنسوی باغهای انگوری ،دوازده یا سیزده درخت سپیدار
روییده که هیچ کالغی جرات ندارد روی شــاخههایش النه بسازد! من هربار چهارباغ را میدیدم،
ســپیدارها شاخههایشــان را پیش میآورند و مرا میکشاندند سمت خانه مخروبه کوچک کنار
چشــمه ،که انگار یک نفر منتظرم است تا برایم قصه بگوید! هیچوقت کسی را در آن خانه ندیدم
اما هربار صدای هلهله و کل کشــیدن و دست زدنها گوشم را پر میکرد وخیاالت برم میداشت
که شاید جایی همان اطراف عروسی است ..این رمان داستان فراموشی من و تمام اهالی روستایی
است که روزی درختهای چهارباغ را دیده و آنها را شمردهاند.

فرهنگ

رونمایی از آفت جدید در لیگ برتر

شرطبندی پدر والیبال را درآورده است
ســرمربی ســابق تیم والیبال آذرباتری ارومیه وجود شــرط بندی در لیگ برتر والیبال را تایید کرد .ساسان خداپرست یکی از مربیان
سرشناس والیبال ارومیه امسال کارش را با تیم آذرباتری در لیگ برتر استارت زد ،اما تا نیم فصل هم نتوانست شرایط تحمل کند و در
نهایت مجبور به قطع همکاری شــد .آذرباتری با هدایت خداپرست در انتهای جدول رده بندی بود و حاال پس از گذشت چند هفته از
حضور فرهاد نفرزاده به عنوان سرمربی جدید در این تیم ،تغییری در جایگاه آذرباتری ایجاد نشده است .خداپرست پس از جدایی از تیم
آذرباتری در یک مصاحبه اظهار داشــت :هر چه به پایان نیم فصل نزدیک می شدیم ،روند رو به رشد تیم محسوس بود ،اما حقیقت را
بگویم که دلیل اصلی کناره گیری من این بود که مدیرعامل باشگاه بدون مشورت با من عذر دو بازیکن را خواست و با چند بازیکن جدید
هم تماس گرفت تا جذب تیم شوند .شما هم جای من باشید چنین وضعیتی را تحمل نخواهید کرد .شاید اگر با من مشورت میکردند
با آنها موافق بودم ،اما متاسفانه در کار مربیگری دخالت کردند .وی گفت :جز آرزوی موفقیت برای والیبال شهرم چیز دیگری ندارم که
بگویم؛ متاسفانه شرط بندی پدر والیبال ایران را در آورده است .برخی از بازیکنان وارد این بازی کثیف شدهاند.

تخت گاز

در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب

حضور  ۱۷۳۲ناشر داخلی و عرضه
 ۱۰۰هزار اثر

 ۱۷۳۲ناشــر داخلی برای نمایشــگاه مجازی کتاب ثبتنام کردهاند و در این نمایشگاه  ۱۰۰هزار
عنوان کتاب عرضه خواهد شــد .دومین نشســت خبری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران
دوشــنبه ( ۲۹دیماه) در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شــد .در ابتدای این نشســت ،ایوب
دهقانکار ،رئیس نخســتین نمایشگاه مجازی کتاب تهران و مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران
اظهار داشت :فردا سهشنبه  ۳۰دیماه نمایشگاه با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی افتتاح میشود .وی با اشاره به اینکه  ۱۷۳۲ناشر داخلی برای نمایشگاه ثبت نام کردهاند،
افزود :در این نمایشــگاه  ۱۰۰هزار عنوان کتاب عرضه خواهد شد .در بخش خارجی  ۱۸۰ناشر با
 ۲۰هزار عنوان کتاب خارجی به التین و عربی حضور دارند .در بخش بینالملل  ۱۴۲نهاد فرهنگی
ناشر و آژانس ادبی حضور دارند و  ۱۴۵۰عنوان رونمایی میشود .دهقانکار با بیان اینکه  ۱۱۳۵ناشر
عضو سامانه پست هستند ،افزود :در بخش بن دانشجویی  ۸۱هزار و  ۴۲۸دانشجوثبتنام کردهاند
و  ۸هزار طلبه و  ۸هزار هیأت علمی در بخش بن روند ثبتنام را انجام دادهاند.

استفاده از سلولهای بنیادی
جسد برای درمان نابینایی

پایان راه دیزلیهای مزدا در بازار آمریکا
تنها یک سال پس از اعالم اینکه مزدا نسخه دیزلی کراس اوور  5-CXرا پس از مزدا  ۶وارد بازار آمریکا میکند حاال خبر رسیده
که این محصوالت به خاطر فروش پایین با بازار خداحافظی خواهند کرد .ســخنگوی مزدا گفته اســت :پس از بررسی تقاضای
مصرفکنندگان ،مزدا به این نتیجه رســید که دیگر پیشرانه اســکای اکتیو دی را در بازار آمریکا عرضه نکند .مزدا همچنان به
توسعه تکنولوژی دیزلی در سراسر جهان به عنوان بخشی از استراتژی قوای محرکه چند راهحلی ادامه خواهد داد .اگرچه تعداد
خودروهای سواری دیزلی در سراسر دنیا به خاطر قوانین آالیندگی سخت گیرانه کمتر میشود اما حتی همین خودروها در بازار
آمریکا محبوبیتی نداشتهاند .مزدا از سال  ۲۰۱۲قول عرضه نسخه دیزلی مزدا  ۶و  5-CXرا داده بود هرچند این قول برای کراس
اوورش در سال  ۲۰۱۹عملی شد .البته مزدا  ۶دیزلی در وبسایت این شرکت هنوز به عنوان محصولی که در آینده عرضه خواهد
شد نشان داده میشود .اگرچه مشاهده تقاضای کم برای خودروهای دیزلی در بازار آمریکا سورپرایز کننده نیست اما این موضوع
برای مزدا جای تعجب دارد زیرا ژاپنیها همین اکتبر سال پیش گفته بودند که هر دو مدل  5-CXو مزدا  ۶دیزلی فرایند تأییدیه
خود در بازار آمریکا را کامل کردهاند .دلیل اصلی عدم عالقه آمریکاییها به محصوالت دیزلی مزدا به قیمت مربوط میشود.

امید به درمان آسیب نخاعی
زنده شد
تا به امروز فلج کامل ناشــی از آســیب طناب نخاع غیرقابل درمان
بوده است اما اخیرا دانشــمندان با ارائه یک رویکرد درمانی جدید
برای اولین بار موفق شــدند کاری کنند که موشهای فلج بتوانند
دوبــاره راه بروند .کلید اصلی انجام ایــن کار پروتئین "hyper-
 "۶-interleukinاســت که ســلولهای عصبی را برای بازسازی
تحریک میکند .آســیبهای وارد شــده به طناب نخاعی ناشی از
ورزش یا حوادث رانندگی اغلب منجر به معلولیتهای دائمی مانند
پاراپلژی میشــود .این امر در اثر آســیب به رشتههای عصبی که
"آکسون" نامیده میشوند رخ میدهد .آکسونها رشتههای عصبی
هســتند که اطالعات را از مغز به عضالت و از پوست و عضالت به
مغز منتقل میکنند.

پیشبینی میزان خطر کرونا
با یک آزمایش خون
یکی از جنبههای آزاردهنده بیماری همهگیر کووید ،۱۹-این است که
پزشــکان نمیتوانند پیشبینی کنند که بیماری کدام یک از افراد تازه
بستری شده ،قرار است شدیدتر شود و پیامدهایی مانند لزوم استفاده از
لوله تنفسی ،دیالیز کلیه و یا مراقبتهای ویژه را به همراه داشته باشد.
آگاهی از ســن بیمار و شرایط پزشکی او میتواند به پیشبینی چنین
پیامدهایی کمک کند اما هنوز هــم هنگامی که بیماران جوانتر و به
ظاهر سالمتر ،دچار عوارض شدید میشــوند که به مرگ میانجامند،
برای پزشکان تعجبآور است .پژوهشگران نشان دادهاند که یک آزمایش
خون نسبتا ساده و سریع میتواند یک روز پس از بستری شدن بیماران
مبتال به کووید ۱۹-در بیمارستان ،پیشبینی کند که آیا در معرض ابتال
به عوارض شدید و مرگ قرار میگیرند یا خیر.

